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 עונלוקב 13% 6
 הלביק 6:01!ו8גסמ תרבח

 טרס רוציל תויוכזה תא
 רובע | היזיוולט תרדסו

 ירלופופה /25-ה קחשמ
 ([גא ק8עמ6 - 32 לש
 ומסרופ אל .א6%
 עדימ וא האיצי יכיראת
 תווקל קר רתונש ךכ ,ףסונ
 ...קחשמה ומכ חלצומ היהי טרסהש

 (61/111231ו0ח 3- ל שדח רתא
 : |  וזהאופ-| [הוספיהת%

 ימשר רתא ףוס ףוס ומיקה

 ,רתאה .(-1ש111231:0חה 3- ל

 ,\/ו/ש .סוצ 3.60חו תבותכב

 ,קחשמה לע בר עדימ ליכמ

 םע טרס ףאו תונומת ללוכ
 רייאמ דיס) קחשמה רצוי

 .(ומצעבו ודובכב

 לש רעושמ האיצי ךיראת
 .הנשה ףוס :6וא -ה

 תרגסנ (:00(ז380168 תרבח

 הצפהה תרבח ,\[גא 78ץח6 לש הלודגה החלצהה תורמל
 .טסוגוא שדוח ףוסב ססקטב םידרשמה תא הרגס (00( 5
 תרבח ידרשמל ורבעי 028(000)ו065 לש תויוליעפהמ קלח
 וכטאסדו עמ 3 םיקחשמה ךא ,קרוי-וינב 788662 6

 .(028166(000 לש םשה תחת ואצי [צטאשתנ [יסז6/סז

 תויהל הרומא התייהו 1998 תנשב המקוה 0300628168 תרבח
 .דחוימב םירשכומ םיחתפמ המכ גצייתש ,תיאמצע הצפה תרבח

 תונולשכ רפסמ רחאל ךא ,םיבר םיטיהל הציפה ןכא הרבחה

 ,(01גוז \צווטב דוג!ספעהו 4155: ק%ץ6ם0 (6:גזסטפ ,המגודל)
 לחה הרבחה לש ילכלכה בצמה - תאצל ורחיאש םיקחשמו
 ,דגא62 1ת1673011צ6 תרבחל התריכמל דע רדרדיהל

 ( וו התת

 -" .,יל>>3 1

  תיזכרמה הרודהמה + תיזכרמה הרודהמה

% 

 : .. קרה

 601816ז לש רתויב השדחה הסריגה תא הגיצה ₪גצ6ם תרבח
 בלשב עגרכ אצמנ קחשמה .ס1 יסחוטת6 2: 1200016 110|גא

 םע דחיב 00886 3 לש עונמב שמתשמ אוהו ,הפלא"הרפ
 לככ תיתואיצמ קחשמ תביבס רוציל ידכ 031100101.2 תייגולונכט
 תרשפאמ 0:10.2 תייגולונכטש םתעדי אל חטב .ןתינש
 36"ב - קחשמה תויומד לש ףוגה לע םירודכ תועיגפ תוארל
 !ףוגב םינוש העיגפ ירוזא

 םיפתתשמ הבורמ קחשמ לע הזירכה 16/6 5011/86 תרבח
 ףותישב ןומט קחשמה לש דוחייה .18 501916 םע ףותישב
 ןונכת יבלשב אצמנ קחשמה .םינקחשהמ שרדייש הלועפה
 .רעושמ האיצי ךיראת ןיידע ןיאש ךכ ,םימדקומ

 סמועה ינחבמ בלשב טוטו
 ,300 תרבח לש םיפתתשמה הבורמ ללחה תייצלומיס קחשמ
 תשפחמ 320  תרבח .סמועה ינחבמ בלשל עיגה ,!טתו( 6

 תא ןחביו תועובש השולשכ ךראיש ,הז בלשל םישדח םינחוב

 .םישמתשמ סמוע םע קחשמה יתרש לש תודדומתהה תלוכי

 תויהל ךירצ) םיריעצ םינחוב םילבקמ אל 320  ,רעצה הברמל
 .הפוריאמ םינחוב וא (18 ליג לעמ

 םינקחשל רשפאמש ,ינדיתע ןייל-ןוא קחשמ אוה ]טוט 6

 ,םחליהל םילוכי םינקחשה .תויללח יגוס רפסממ תחאב טולשל
 הצובקל רובחל ,תיללחה תא גרדשל ,םיבאשמ בוצחל ,רוחסל

 האיצי ךיראת .תינמז-וב םינקחש יפלא לש הביבסב לכהו
 .הנשה ףוס - קחשמה לש רעושמ

 קחשמ ,()0866 1% לע תדבוע גטסת 50/0/86 תרבח
 .סססתו 3 לש יפרגה עונמה לע ססבתיש ,אבה ()08א6-ה
 ,[116א6ם"ו 116166 ומכ םיקחשמ לע רבעב הדבע ₪3%6ח תרבח
 תא רוציל ידכ 18 501416 םע תוחוכ תבלשמ איה תעכו
 קחשמה עונמב םייולת ₪גצסח .(ט886 תרדסב אבה קחשמה
 בצקבו 14 5010ו/9ז6- ב עגרכ יולת לכהש ךכ ,[כססזה 3 לש
 .'כססתו 3- ל קחשמה עונמ חותיפ

 החתפנ ()0:(03860ם 2001 תכורעת =

 םיכיראתב הכרענ 16 50/46 לש תישישה הכורעתה
 ]4 לש םישדח םיקחשמ לע תוזרכה הללכו ,1
 ()08%6 3 41608 רינרוטל ףסונב ,תופסונ תורבחו 06
 ,ססקטב המייקתה הכורעתה .550,000 לש ןושאר סרפ םע

 ,םלועה יבחרמ םינקחש 3000"כ החריאו :

 :הכורעתהמ תוזרכה רפסמ םכרובע ונפסא 888%

/ 
 םידבוע םהש ועידוה 1.88 4118 - ו 88ש6ח ,הרומג העתפהב

 ארקנש ,1601 אתופהז - ל ךשמהה קחשמ לע םישדוח העבש הזמ
 ביבאב תאצל רומאש ,קחשמה .1661 חופה[ 2: 166

 האריי ךא ,ןושארה קחשמה לש תונורקעל ןמאנ ראשיי ,2
 לכה ?0106 - ב שומיש ?רוא תוברח תוברק .בוט רתוי ה"בזרזה
 ...ןאכ

 ץ(:-ה קושב תדקמתמ עטמ60חנ תרבח
 רובע וננכותש םיטקיורפ לוטיב לע הזירכה טתססתו תרבח

 יקחשמ קושב דחוימבו ,ע6"ה קושב דקמתהל ידכ ,אטטסא"ה
 הקתפרהה קחשמ לשב רקיעב העודי =טתססחו תרבח ,ןייל-ןואה
 ןייל-ןואה קחשמ לשב םג ךא ,'1ה6 1.0ח886%ו 1סטזחסע הלועמה
 .םיישדוחכ ינפל אציש /\חגזסתהל ָ,(6

 82 - ל 65 א

 .תרבח לש /'05דה קחשמ
5 ,116786016 1005 

 ,הלועפ בלשל חילצה ,םא

 הקתפרהו םידיקפת קחשמ

 םיחבשל הכזו ,ינדיתע םלועב

 רבוע קחשמה ,תעכ .םיבר

 תלילע .ק52-ל | הבסה
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 םיאתהל ידכ יוניש רבוע קשממה ךא ,ההז ראשית קחשמה
 תורשפא םג לולכת 052"ה תסרג .ק52-ה לש הטילשה רקבל
 .השדח יטמוטוא-ןוויכ

 תופצל רשפאו ,ןונכתל םאתהב תמדקתמ קחשמה תרמה
 .םיבורקה םישדוחב קחשמל

 -ל םישדח םיקחשמ לע הזירכמ ,\601גזַ₪₪ תרבח
 ( ה( 6

 רפסמ דועב ל"וחב ךרעית 080100טט67ה לש הקשהה
 תרבחו ,(...תעדל ןיא ?ללכב םאה ?ץראב יתמ) םישדוח
 תקשה םע דחיב ואציש םיקחשמ השימח לע הזירכה /391]400תו
 386 :םה םיקחשמה .(05.11.2001 :רעושמ ךיראת) תכרעמה
 ודיג 605016 א 2, 0782 1גאו, םאזז6חו6-6ז 2, 1

 ףסונב ..\11-5ז8ז 33%608]] 200271 ()טו1טזטאסא (:1(םס 2

 םיקחשמה לע רבעב הזירכה /46018ו:חו תרבח ,ולא םיקחשמל
 :דטתסא םטס]טווסת, 1.686מ08 01 \\681[ותפ, 18 \/ רז
 1661 /[ס(1781ג 5ק61070%87ו /\תר6וס8ת זס 106867

 םא ורמא אל /\00]גומו ,בגא .(028060טט6"ה רובע 6
 רובע וא (0:881606.ט06"ה רובע קר ואצי וללה םיקחשמה
 קלחב קחשל הכזנ תאז לכב ילואש ךכ ,תופסונ תומרופטלפ
 ,..םהמ

 1866 ₪ \/116 - ל לגרודכ תפסות
 האיצוה 1.ן0סחה6ַ68 תרבח -

 קחשמל | ןוכדע | הנורחאל / 4
 8% 1ג0% ,םהלש ירלופופה
 ץפומש ,ןוכדעה |.
 רפכה ישנאל רשפאמ ,םניחב
 ,יונפה םנמזב לגרודכ קחשל
 , בייחמ אוהו [\8 ןוכדעה לדוג
 קחשמה לש 1.1 הסריג תא
 .לועפל ידכ

 יי ב

 יבורמ םיקחשמ לש םיתרשל שדח טרדנטס
 םיפתתשמ

 םיתרשל שדח טרדנטס לע הזירכה 606| 48 תרבח
 881 ארקנ שדחה טרדנטסה .םיפתתשמ יבורמ םיקחשמ רובע

 גצוה אוהו ,(\6ז580116 /46061079160 5ץ516ת1 160ת01084) הש

 | -ב סל'גנא סולב הכרענש 71./510028 2001 תכורעתב
 1 העידוה ,םיישדוח ינפל המקוה קרש ,הרבחה ,.1

, 



 לש םיתרשה תקזחא תולע תא הליזומ \/4517ה תכרעמש
 עיצהל תננכתמ ₪606] 18 .םיפתתשמ יבורמ םיקחשמ
 תויולעב ךוסחל םיניינועמש .םיציפמו םיחתפמל תכרעמה תא
 .םיתרשה לש הקזחאה

? 
 לוזב (0ת16( 06

 לע הזירכמ ז!פו 501( תרבח 3

 שדח ידממ-תלת היגטרטסא קחשמ [/ שו
 ריחמ םע ,6001110| 206 םשב א | ₪

 19.995 לש דחוימב ךומנ דעי ₪
 לוזה ריחמה לבא .ןבומכ ,ל"וחב) 9

 ריחמב םג ףקתשהל רומא הזה
 בל םישל יאדכ .(ץראב קחשמה
 500008 הלועמה קחשמה םגש

 -מ תוחפ לש ריחמב ררחוש 5תו |
 תחתפתמש המגמ שי םאה - 20% ₪ |

 !ןכש םיווקמ טלחהב ונא ?ןאכ

 דגווג6שב 506600 ג3 םע הלועפ תפתשמ 54
 81180688 םע םינש שולשל הקסיע לע המתח 84 תרבח

 ץורמ קחשמ חתפל ידכ ,5660וש8ץ
 .זצ 456/48 לש ימשר תוינוכמ
 ך0689[4. - לש | ץורמה

 ומש תא הנשי 5ק660שץ

 ךיראת .5/ 5קסזו8 500 ארקיו
 .21.10.2001 :יופצ האיצי

 ך'זיופ68 2 לש רתאה תא תנכדעמ 8
 ךומתיש ךכ 1111968 2 לש רתאה תא הנכדיע 516118 תרבח

 גיצמ רתאה לש ישארה דומעה .םינקחשה תליהקב רתוי בוט
 לש םירודישל ןיזאהל םירקבמל רשפאמו הגילה תואצות תא

 .תוברק

 | הרודהמה + תיזכרמה הרודהמה + הרודהמה
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 "רדסו קוח" הרדסל בשחמ קחשמ
 חותיפל תויוכזה תא השכר 1.6880 1ח6/\167800 תרבח

 קוח" תירלופופה היזיוולטה תרדיס לע ססובמש בשחמ קחשמ

 לוכי ,1.8וא גח6 (כז001 1160740146 ארקיש ,קחשמה ."רדסו

 הריקח לש םינטקה םיטרפב זכרתיו תידממ-תלת הקיפרג

 םינקחש .טפשמה תיבב תשחרתמש המרדה לשו תילילפ

 הרדסה לש םיאטירסת ינשו ,קחשמב םג ועיפוי הרדיסהמ

 קחשמב םג ,הרדסה חורל םאתהב .קחשמה תלילעמ קלח ובתכ

 תא וחקי ןכמ רחאלו תובוחרב םישלבכ וליחתי םינקחשה

 האיצי ךיראת .העשרהל ליבוהל רומאש טפשמב עבותה דיקפת

 .2002-ב והשיתמ :רעושמ
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 65 6סאופז 4
 הככ .ונלש הלוסנוקל וא \ו60 תרבח העיצמש המ הז .ירמגל םייתואיצמ טעמכ ריוא תוברק

 קחשמהש רפסא םימדוקה םירתוכב קחיש אלש ימל .ריוא תוברק וא בוחר תוברק וא ,םלצא הז
 יפ לע ונבנש םיסוטמ ,ןיטולחל תיתואיצמ הקיפרגהו רופיס תובקעב תויריווא תוכרעמל ןווכמ
 םישדח םיסוטמה ימגד לכו תושדח תומישמ 24 ופסונ .הקספה אלל ןשקאו םייתימא םילדומ
 ,ירמגל

 .רבוטקואב עיגמ |

 הא גאס אז:
 דודו קחפ6טק5סה צץ

 וישכע ,תוהוזמ תויומד רותב וירמ םיחאה תא שי ודנטנינל םא
 רטסקדו ינידנולב דלי אוה 1" .םג איצמהל ינוס לש רותה עיגה
 םידמועש םישנאה םה םתוא איצמהש ימ םצעב .ולש סומחה אוה
 6 יו ו 600

 רובל לפונ רטסקד עתפלשכ חדינ יאב םתאנהל םילייטמ ק'גו רטסקד
 הנשתש הפורת שפחל םיליחתמ םה .סומח תויהל ךפוהו רזומ לזונ םע
 .תואלפומ תורצ ינמ לכב םילקתנו הליגרה ותרוצל רטסקד תא
 לש הבושתה תויהל ךלוה קחשמה ,ומצע תא בשוחש ימ לכ תכרעהל
 .וירמ רפוסל ינוס

 .הנשה ףוס דע עיגמ
 = "וי ="

 מ - ו מממ :" 4

 ו
 5 רצויה תיבמ 752 ירתוכ לש ךשמהה יקחשמ תפקתמב ונלחתה

 ו יי כ ד 0 ,
 .ירוקמה 58אהמ ערפומ רתוי שממ הארנ אוהו 55% 11106 לש 7 -
 ופסונ ,יניצר גורדיש ורבע םילולסמה לבא הנתשה אל ומצע קשממה 7- ר =

 םיכלהמ) םיקירטה רפס .ירמגל םישדח םילולסמ ינשו תושדח תויומד
 . | השימח דומע לכבו ,תומדל םידומע הרשע לביק (תוציפקו םידחוימ
 םתסו !!םמעשמ אל ..תומדל םיקירט 50 רמוא הז .םינוש םיקירט
 ךרואב קחשמה לש םיעלקה ירוחאמ טרס קחשמל ףרוצמ ףיכה ליבשב
 .תוקד 5

 .רבוטקוא דע עיגי

 דסחע [!סצעא'5 לויס 5א010ז 3
 םירתוכ איצוהל ןושארה היה 10חֶע 113% רמש ןייצל שקבא

 ג
 .הלוע קר המרה ,'110חע לש ישילשה רתוכה אצוי הנה זא .םילוז
 תפסות לביקש הריירקה בצמ דבלמ ,ןאכ םג הנתשה אל קשממה
 םא לשמל .(קחשמב יזכרמה קלחה הז ,לכה ירחא) תיתועמשמ
 .םכילא רבדי אוה ,חרוא רבוע דיל ורצעתו בוחרב םכתאנהל וקילחת
 ןונגסלו הלש םירושיכל םאתהב הנוש הרטמ היהת תומד לכל
 רחבמ ולביק השילגה קראפו תומד תכירע תורשפא ,ףסונב ,ישיאה
 ,רתוי לודג

 .הנשה ףוס תארקל עיגמ
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 \6ח 0( 60 טו 6
 ל 0

 ו ו
 ,ןושארה קחשמה ומכ .("(כא1\1/\\ 0005 2
 שחרתמה תמא ןמזב היגטרטסא קחשמ והז
 תצובק .הינשה םלועה תמחלמ ךלהמב
 תויומד המכמ תבכרומ היהת ונלש ודנמוקה
 תודיח ורתפי םה דחיו םינוש םירושיכ תולעב
 קחשמה .המחלמב חצנל רוזעל ולדתשיו
 המחלמה ןמזב הפוריאב בוביסל ונתוא חקול
 תאצמנ םש ,דדוב יאל הנטק הציפק םג ומכ
 .הדקפמה

 : 7 - 77 קור י |

: 

 זסא 6ומזצ6צ'5 67005ז ₪=6סא

 קודו[
 | לב יי

 היהו ונמזב היגולונכטה אישל הבשחנ איה
 קחשמ .1=111. ארקנש קחשמ הל
 רזה רתוי רחואמ .הלילע םע תואקתפרה
 ו יי

 שי
 ו ו

 ולש ןבהו ףטחנ םימדוקה םיקחשמהמ
 וד קחשמהש תורמל .הלצה עסמל אצוי

| 
 הווש ,בוטהו ןשיה סא \(נ0)א
 .תובהלתה

 ,שדוחה עיגמ

 5: ופפ7 א\גא 2
 זוהפ 5ואו5דפ 5וא
 .קחשמה םג תאצל ךלוה ,טרסה תובקעב

 םחלנ ידייפס םעפה .ללכ ךרדב הז הככ
 ולש | םידחואמה | םיביואה | תששב
 50 ה, /1ע510710, 8ש6ת 1חס)
 ,([1טתזסמ, 186 \ט[0טז6, 00 כוסה
 קחשמ .רקראפ רטיפ תא ופטח םהש ירחא
 לע לוחזל לוכי ידייפס ,ליגר המרופטלפ
 ןהילע דנדנתהלו קבד תועלקמ תוריל ,תוגג
 .ןזרט ומכ

 .חוטב הז ,טרסה ינפל עיגמ

 יי 8 0 ימה
 ןיעמ אוה ומצע קחשמה .((2ה0%1 טס [זסתנ סוס סח 0₪1) יסנלק םוט לש רפס לע ססובמ

 ויה רשא ,הז ןונגיסב תויצלומיסב יתלקתינ אל ,םידחוימ םיעצבמ תדיחי לש ברק תייצלומיס
 .תורילו תכלל רשפא "רמולכ ,רנא'זה יללכ לע רומשי קחשמה .ןורחאה ןמזב ההובג המרב
 36 "ל לבגומ םיפתתשמה הבורמ קחשמהו תויריה עצמאב תינוכמ לע גוהנל םואתפ רשפא יא
 ושע אל םהש ועידוה םיחתפמה יכ לבח שממ הז ,םכתא אכדמ הזה עדימה םא .דבלב םינקחש
 תייצלומיס לש היווחה אלמ תא לבקי וב ףתתשמהש ידכב אלא ,םלוכ תא תוצרל ידכ קחשמ

 ,שדוחה עיגמ

 ו
 = ו | ב

 לש ןטקה טמרופב םעפה ,6(1)[זא צ בוש
 (1₪5\\/1 -ץיקה לש השדחה הלוסנוקה

 יי יי יי 0 7
 הקיפרגל יתלגרתהש ירחא רסח תצק

 וי
 טושפ הזה ןטקה ךסמב הלאה םיקירטה לכ
 ,ראתל ךרוצ ןיא קחשמה תא .בוט קר השוע
 .וזה הלוסנוקב םג רבוע אוהש קר

 יי יי
 6 .רבוטקואב עיגמ

 וה ק/55 א\ססא-:
9 4 7 

 .עבט בבוח םידיקפת/היגטרטסא קחשמ
 ו

 ב יי
 לכו תונוש תויומד 50 לעמ .םלוכ םע
 ברק ומכ םיקיחצמו םיבושח םיעוריא ינמ
 ..דועו ומוס תולוגנרת

 ,רבוטקואב עיגמ

 ו |
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 הלועפ רתוכ וניה \[גא גז
 .31כ 13631חו6 - 8660 תיבמ שדח

 ב
 םיטרס וררחושש לככ הרבג הייפיצהו
 ([גא ,תעכ .ותוא וגיצהש םיפסונ
 לכב דמוע אוהו - עיגה ץגזמ6
 2 ו

 לא ךא ,הלועפ קחשמ אוה \!גא גץ

 ו
 ןיב .םתיארש הלועפ קחשמ םושל המוד אל
 ,קחשמב הלילעה לש םלשומה בולישב הז םא
 וא היגולונכטה תיזחב תאצמנש הקיפרגב
 קחשמב םלועמ וארנ אלש םישדח םיטנמלאב
 רובע שדח ףר עבוק טושפ רתוכה ,הלועפ
 רתויב בוטה רואיתהש ןכתיי .הלועפ יקחשמ
 לש [131[-11/6"  אוה אגא גץה6 רובע

 ."הלועפה יקחשמ

 םד הברה "
 - עיתפמ המכ - תקסוע קחשמה תלילע

 .קוחהמ טלמנש הווסמ רטוש ,ןייפ סקמב |
 הרקש ןוסאל םיעדוותמ ונא קחשמה תליה

 8 ול םרוגה ןוסא ,סקמ לש ותחפשמל" "==
 6 .ןותחתה םלועה דגנכ המקנ עסמל

 ידקופ םיפסונ תונוסא ,תחתפתמ ו ,
 1 ינימ לכ םישגופ ונאו ,סקמ תא |

 ןייצל םוקמה ןאכ .תובעותמ תויפונכו עשפ
 "םירגוב" םינכת ליכמ הלילעה רופיסש
 רדשל גוהנ היזיוולטבש םירבדה גוסמ ,ידמל

 קחשמב תמייק .הלילב רשע ירחא קר [%
 םיעטק המילעמש "םירוה תליענ" תורשפא

 תא םג המילעמ איה ךא ,םימיוסמ םייפרג = 7"
 ...דחוימב ישומיש אל .הלילעה רופיס לכ

 א!גא לש רתויב לודגה ןורתיה ,ימעטל
 תבלתשמ הלילעה הב הרוצה אוה ?געח6ש |[:
 ד

 עונמ תרזעב םיקפומה םיטרסו סקימוק יעטק
 וב עטק שי קחשמה תליחתב רבכ .קחשמה. = <
0 7 

 שארמ טלקומה טרסה לא רזוח זאו ,תצק
 ל יי ים
 שיגרהל ונל םרוג קחשמ רשאכו רוביגה
 רו ו יב

 ודחוימ והשמ תמאב 1

.-- 

 ייפ ₪

 רשפא יא ,םיפי םירבד לע םירבדמ םא
 [גא ?גץחש לש תיפרגה הביבסהמ םלעתהל
 ו )
 תויצמינאה םגו הלועמ טושפ קחשמה לש

 יטקפא הזל ופיסות .אילפהל 0
 ,םפועמ ןמזב םיעילק םיגיצמש םיקיקלח ]

 םתאו - םשגו לפרע ,תוירגיסמ ןשע
 לכש ןבומכ .יתואיצמ םלוע תכיתח םילבְקמ" "+

 ריחמ תיוות םע עיגמ הזה יפרגה יפוט-יפץה
 דבעמ :ידמל תוהובג תכרעמ תושירד תומדּב 2

 ןורכיז 96%18 ,הלעמו 4501112 תוריהמב
 םע םווטסו3כ םאות ךסמ סיטרכו ₪1 .

 .- יי" ו

 !םומינימה תושירד דוע ולאו .ןורכיז 68
 דבעמ םיכירצ םתא ינוניב יפרג טוריפ רובע
 ו? 4 ןורכיז 128א18 ,7001112 תוריהמב
 3213 םע כוז66ו3כ םאות ךסמ סיטרכו
 ,ואוו .ןורכיז

 קחשמה תביבס תא ךפוהש ףסונ טנמלא
 ,םיבלשה בוציע אוה תיטסילאיר ךכ"לכל
 עפש םיליכמ םהו בטיה םיבצועמ םיבלשה
 וניזקל ונסנכנ םא ,רמולכ .םיטירפ לש
 םירוזביאה לכל תופצל רשפא ,יקוח אל
 ליעפהל רשפא םבור תאו ,וניזקב םיאצמנש
 םייק רדח לכב טעמכ .(?והשימ ,הטלור)
 ןורא הז םא ןיב ,יביטקארטניא רוזביא
 ,ץפנל רשפאש הספוק ,חותפל רשפאש
 העידי עומשל ידכ ליעפהל רשפאש היזיוולט
 ץצופל רשפאש זג ןולב וליפא וא הבושח
 .העוקת תלד חותפל וא םיביואב עוגפל ידכ

 הזככו ,הלועפ קחשמ וניה א[גא גץמס
 םיקשנה .םיקשנ לש עפש ליכמ אוה
 ברק םיקשנ םה רתויב םיטושפה

 יי
 םיקשנ .דועו לובסייב תלא ,לזרב טומ
 ,תוטרב גוז ,הטרב םה רתוי םייטרדנטס
 רשנ ,הנק ץוצק דיצ הבור ,רצוקמ דיצ הבור
 עיגמ) [חטזפחו גוסמ יטמוטוא קשנ ,רבדמה
 בצמ םע ,ןבומכ) םיפלצ הבור ,(גוזב םג
 ןווגמה .דועו הרעבת יקובקב ,םינומיר ,(םוז
 תא אוצמל לוכי דחא לכו ,קפסמ טלחהב
 תא ףידעמ תישיא ינא) ףידעמ אוהש קשנה
 םיבשחנ םהש תורמל ,הטרבה יחדקא גוז
 .(ידמל טושפ קשנ

 לודגה שודיחה לע םכל רפסנש ינפל
 תונוכת לע רובענ ,א[!גא גץח6 לש תמאב
 \וגא לש הקיסומה :קחשמה לש תופסונ
 לש הלפאה הריוואל בטיה המיאתמ 6
 ,םיצוציפ) םיילוקה םיטקפאה לכו ,םיבלשה
 א!גא .ךירצש ומכ םיעמשנ ('וכו תוירי
 תמר לש יטמוטוא המאתה םג ליכמ גץ
 .ןקחשה יעוציבל םאתהב קחשמה לש ישוקה
 היהי קחשמה ךכ ,רתוי םיבוט ויהתש -

 ןיב ,תומרה לכל רגתא רצונו רתוי השק
 .םיליחתמ םינקחש וא לע"יחתות םתא םא
 'הטילשה איה רבדנ הילע הנורחאה הנוכתה

 ו יי
 להחמה תרירב תורדגהו ,תדלקמהו רבכעה
 דוגינב -  דחוימב תוחונ הטילשה לש
 תא דימ הנשמ ינא םש םירחא םיקחשמל
 ,תורדגהה

 סקירטמהמ הרזע
 אוגא געה6 לש 8 שודיחה תא

 6!₪1| ארקנ הזה שודיחה .ףוסל ונרמש
 רתויב הבוטה ךרדהו ,(עילק ןמז :וא) וחוס

 ד ו יי
 קמחתמ רוביגה םהב תונצסב ,א1גוזוא
 ;עילק ןמז בצמל םיסנכנ רשאכ ,םיעילקמ
 ונל רשפאמש המ * רתוי טאל זז לכה
 .'גכו םיביואב תוריל  ,םירודכמ קמחתהל
 הרוצה :תורוצ יתשב עיפומ ה ןמז
 הרוצ .עילק ןמזב הציפק לש איה הנושארה
 רשאכ וא ,ונילע םירוי רשאכ תישומיש וז
 .ךכ - הניפל ביבסמ ביוא שיש םיעדוי ונא
 המ ןיבמ אוהש ינפל ביואב עוגפל רשפא
 ףוס םע םייתסמ עילקה ןמז וז הרוצב ,הרק
 ו

 עולקה ו
 ד רפסמב לפטל רשפא ךכ .לזוא ונלש
 אוהו ,לבגומ עילקה ןמז .םיביוא לש רתוי
 ןורסחה .םיביוא םילסחמ ונא רשאכ שדחתמ
 אל קחשמהש אוה עילקה ןמז לש ידיחיה
 ןמזל רובעל רוביגה לש תלוכיה תא ריבסמ
 לש תונימאב עגופ - לבח תצק הזו ,עילק
 םתא .האנהל ן-ודמזה ףיסומ לבא ,קחשמה
 הברה יד דוע ואציש םיחוטב תויהל םילוכי
 .תאזה הנוכתה םע םיקחשמ

 הלועפה קחשמ אוה \[גא 9ץח6 ,םוכיסל
 ונאו בר ןמז הזמ וניארש רתויב ירוקמה
 ןשקא ,הלועמ הקיפרג .םוחב וילע םיצילממ
 !זאכ לכה - .תחתומ הלילע ,הקספה ילב
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 ה

 ו
 אוה .ןושאר טבממ תוירי קחשמ אל אוה לבא ,()4א6 2
 ,(לשמל ,['זגחה] /90435ע) םינפי םידיקפת יקחשמ ריכזמ
| 

 ל |
 המ .ךירצש ומכ קחשמה בצק תא ןזאל וחילצה

 ?לזאזעל ,הפ הרוק

 דעצה המ עדוי התא םא םג"

 רחאל ךלש תומדה לש אבה
 כ כ
 תומד לכ םע רבדל ךילע היהי
 ןוחבלו האור התאש הבושח-אל
 ".ךכרדב הרקנש ישפיט ץפח לכ

 הריהמ תומדקתה דעב יקצסולופ ןרע
 .בשחמ יקחשמב

 תא רפסמ ("רבעהמ לער" :שוריפ) /\ח40]וזסחסא

 וא תוחפ אצמנש יתוכאלמ םירזייח בכוכ לש ורופיס
 המכ סלכאמ הזה בולעה בכוכה .םוקיה זכרמב רתוי
 קחשמהו ,היסקלגב םימייקש םיעורג רתויה םיסופיטהמ
 טעוב וללה םיחלאנה םיסופיטה דחא רשאכ ליחתמ ,

 כ
 .ףסכ

 יילס לש תישיאה תרזועה ,וז הכיבמ תירקת רחאל

 הלש םשהש הממ בוט רתוי הברה תיארנש ,המיטפ)
 בוחה תא םלשל ידכ הדובע גישהל ותוא החירכמ ,(זמרמ \

 הברמל ךא ,םינש רפסמ ינפל הרטפנ המיטפ ,בגא .ולש
 .דעומ דועבמ עדימ תדיחי ךות לא הדדוק איה לזמה |

 ןקז לע רומשל איה גישהל חילצמ יילסש הדיחיה הדובעה .
 הלילעה קחשמה ךלהמב .םסוק תויהל הצורש ללרוטמ

 תא ונלחתה וילע בכוכה ,רתוי הברה תבכרומ תכפוה או / ?,

 םיפשוח ונאו ונילגרל תחתמ טעמכ קרפתמ קחשמה | <. "7
 בושחלו .הלוכ היסקלגה תא בירחהל הלולעש המיזמ 4 -

 ו

7 
 ...ןטק יפסכ בוח תובקעב הזה ןגלבה לכל סנכנ יילסש

 םלוע תוארל
 םלועב העונת - םיינשל קלחתמ /\חגטהזסתסא לש קחשמה ךלהמ
 תדלקמה תרזעב תעצבתמ קחשמה םלועב העונתה .תוברקו קחשמה
 עגרמ ידמל החונ איהו (ןושאר טבממ תוירי יקחשמל המודב) רבכעהו
 ,םילגרתמש

 יי יב יל "מ
 תאזה הטישה המל .ץחלוזעבצה לש תנבצעמה הטישב שמתשהל
 רוקחל תינויגה הטיש איה תאזה הטישה ןורקעב ?יתוא תנבצעמ
 םה םאש וטילחה /\חגטהזסהסא יבצעמ ךא ,קחשמה םלוע תא

 הדובע הברה ךכזלכ ועיקשה
 בייח התא -  היפרגואיגב

 םג ,רמולכ .הלוכ תא תוארל |

 אבה דעצה המ עדוי התא םא :
 תפסאש רחאל ךלש תומדה לש
 ךילע היהי ןיידע ,םיזמר רפסמ
 הבושח-אל תומד לכ םע רבדל
 ץפח לכ ןוחבלו האור התאש
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 ופיסות .הקתפרהב ךישמהל ךל רשפאיו הצרתי קחשמה עונמש דע
 תוברק טעמכ ןיא קחשמה לש תונושארה תועשבש הדבועה תא הזל
 .ידמל םמעשמ קחשמ םילבקמ םתאו -

 ,חתופמ רומוה שוחב וכרבתה /גחגוטםוסתסא ?חתפמ ,לזמה הברמל
 - רוזאב שיש רבד לכ לע ץוחלל ונתוא םיבייחמ רשאכ םגש ךכ
 ןומה ףיסומש ברקה בצמ םייק ,ףסונב .תועשעשמ כ"דב תואצותה
 תלקתנ (תויומד שולש דע) ונלש תויומדה תצובק רשאכ - קחשמל
 ןמזב קחשמל אלמ תמא ןמזב קחשממ רבוע קחשמה ,םיביוא תרובחב
 איהש דע אלמתמש ןמז דמ שי תומד לכל ,רמולכ .הצחמל תמא
 םסק ליטהל ,ץפחב שמתשהל ,תוריל) תפסונ הלועפ תושעל הלוכי
 תומד לכל ,ףסונב .[:וחּג| [:ּחוגאְע לש ברקה תטישל המודב - :'וכו
 םילוענמ תצירפ אוה יילס לש ןורשכה ,המגודל .ידוחיי ןורשכ שי
 םילוענמ חותפל תוסנל לוכי אוהו (יטרפ שלבכ רבעב דבע אוה)
 תומד רשאכ .הקתפרהה ךלהמב לקתנ אוה ןהב תולוענ תותלד וא
 ןוחצינה רשאכ קחשמ"ינימ חתפנ ,הלש ידוחייה ןורשכב תשמתשמ
 קחשמהינימ שי הנוכת לכל .הנוכתב חלצומ שומיש גציימ קחשמב
 ךרוא לכל םיפסונ םיקחשמ"ינימ ליכמ /\חגטהזסחסא -ו ,םיאתמ
 .(ולש ינשה יצחב רקיעב) קחשמה

 הרושק איהו ,א[ץצוטטו תארקנ /\חג6)זסחסא לש םסקה תטיש
 רשפא .םימסק ליטהל תויומדל םירשפאמש םיעלס לש הלעפהל
 טלחהב הזו םימסקה תא רפשל ידכ וללה םיעלסל תופסות רבחל
 .קחשמה לש ינשה יצחב רקיעב ,תוברקה תא ןווגמ

 עונמ ץופיש
 חותיפב היה /\תגטהזסתסא ,הבתכה תליחתב ונייצ רבכש ןפכ
 שי הזה ןיינעל .(2שג66 2 לש עונמב שמתשמ אוהו םינש שולשכ
 תחיתמ לע םיחתפמל דובכה לכ ,דחא דצמ .תונורסח שיו תונורתי
 וחילצה םהש ברה רשועה לעו ,(208%6 2 לש עונמל ושע םהש םינפה
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 אוה (208%6 2 לש יפרגה עונמה ,ינש דצמ .קחשמה םלועל סינכהל
 תובכרומ תויומדה - בוטה ןוצרה לכ תורמלש ךכ ידמל ןשי עונמ
 תוארל םיליגר ונחנאש המ ומכ תוארנ אל טושפו םילודג םילסקיפמ
 יקחשמ ,םיטקפא ןומה ליכמ קחשמה ,תאז םע .םישדח םיקחשמב
 חילצמ קחשמהו דובא לכה אלש ךכ תונווגמ קחשמ תוביבסו המלצמ
 .תינוניבה הקיפרגה תורמל יפיכ תויהל

 לוקה ספל סחייתהל ילבמ /\תּגטחזסהסא לע הבתכ םייסל רשפא יא
 לוב םיאתמ קחשמה לש ינדיתעה לוקה ספ .קחשמה לש בובידלו
 רבע - בובידה רובע אקווד עיגמ חבשל ןויצה ךא ,תיללכה הריוואל
 טושפו ,יעוצקמ ךכ-לכ בובידב הנורחאל יתלקתנש זאמ ןמז ןומה
 וא היינשה לע תחא תודרוי ןה רשאכ רקיעב ,תויומדל בישקהל ףיכ
 .םיקיחצמ םיטפשמ תורמוא

 לש םיטנמלא ליכמש הקתפרה קחשמ אוה /\תּגטהזסחסא ,םוכיסל
 הוושמ ינאש הזו) וחג] "3ח1348ץ - ל המודב ,םידיקפת יקחשמ
 בוט והשמ רמוא רבכ [3וח4| [3ח18%ש - ל קחשמ
 יקחשמ תא יל ריכזמ /\חּגטהזסחסא .(קחשמה לע

 ריבעהל יל ומרגש ולא ,םינשיה תואקתפרהה
 הללכש הנהמ הקתפרהב תועש יבג לע תועש
 הברה םיאור אל .דח רומוה שוח םג
 3: -  -ש הביסה וזו ,הנורחאל ולאכ םיקחשמ
 / ץלמומ .ךכ-לכ יתוא חמיש חס זסתסא
 , !תואקתפרה יקחשמ יבבוחל םוחב
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 = יקלח זוזבל וליפא רשפא"
 דקפתל וקיספהש םיטובור

 ."!ברקה הדשמ
 .הבנ'ז תנמא תא רפמ יקצסולופ ןרע

 166; תרדסב ןושארה קחשמה
 -ובורה םלוע תא איבה (?0 ווג
 1 ו ו
 ו
 ומע איבמ אוהו ,הרדסב ינשה קחשמה
 רתוי ,הפי רתוי ,יטקט רתוי קחשמ
 ייפיכ רתוי - בושח יכהו םכח

 תא םיריכמ אלש םכמ הלא רובע
 םלוע הזש קר רפסנ ,₪81ו|6 ך66]
 ו יי ו

0 
 לש הירוטסיהב רישע 6[[381 7ך66]
 ליחתמ \/166] (יסווותוגח667 2-1 ,תומחלמ
 םיטבשה ןיב הלודגה המחלמה םויס םע
 ואצי םנמא םיטבשה .םילודגה םיתבל

 שילחהל םיסנמ םילודגה םיתבה תעכ ךא ,הנומתהמ
 .ימשר ןפואב המחלמ זירכהל ילבמ ,ינשה תא דחא
 יריכש תומדב - הנומתל םיסנכנ ונחנא ןאכו
 אלל ,םיחושק םיטובור תרובח לע םידקפמש ברח
 ,רחא וא הז תיבל תובייחתה

 ריכשהל םיטובור
 הברהב שמתשמ 166 (יסתותוגח66ז 2 ,םדוקה קחשמל דוגינב

 ,םיבאשמ בוצחל ךרוצ ןיא) היגטרטסא יקחשמ לש םיטנמלא תוחפ
 לש יטקטה ןפב דקמתהל ידכ (ברק לפרע ןיא ,עובק סיסב ןיא
 קחשמל סנכנ ןכש היגטרטסא יקחשמ לש םיטנמלאה דחא .קחשמה
 רגאמ ןיבמ המישמל ואציש םיטובורה תא רוחבל תורשפאה אוה
 םתוא שמחל ,ונלש םיטובורה תא ןקתל ,ונתושרל דמועש םיטובורה
 םע רפשל רשפא - ונלש םיסייטה - םיטובורה יליעפמ תא םג .'וכו
 שמתשהל רשפאו המישמ לכ רחאל ןויסינ םילבקמ םיסייטה .ןמזה
 וא םיטובור לעפתל םהלש תלוכיה תא רפשל ידכ הזה ןויסינב
 ףסונב םיטובור 16 לש רחבמ ליכמ קחשמה ,בגא .םימיוסמ םיקשנ
 לודג רחבמהש ךכ 'וכו םירויבהל ,םיליט ,םיעילק ,םירזייל ,םינשייחל
 הדשמ דקפתל וקיספהש םיטובור יקלח זוזבל וליפא רשפא .ידמל
 יי

 תומאתהו םירופיש

 הלביק קחשמה תא החתיפש הרבחה ,ןושארה קחשמה תאצ רחאל
 תודוקנ עובקל תלוכיה - המגודל .םירופישו םייונישל תושקב ןומה
 תומייק ויה אלש ,ולא תונוכת .המישמ עצמאב רומשל תלוכיה וא ןויצ
 הרבע תיתוכאלמה הניבה םג .ךשמהה קחשמל וסנכנ ירוקמה קחשמב

 יי יל יי ין
 ,ןמזה לכ ןהילע חיגשהל ךרטצת אלו תינויגה רתוי הברה הרוצב

 סנכנ שממ אל הארנה לככ ךא ,קחשמל סנכיהל רומא היהש רופיש
 וללה תויקנעה ברקה תונוכמ לש תונורסחה דחא .םוחה לוהינ אוה
 בשחתהל ךירצ היה חולה קחשמבו ,רהמ תוממחתמ ןהש הדבועה אוה
 שמתשהל תוחפל וא החונמ םיטובורל רשפאלו ברקה ךלהמב הזב
 תייעב טעמכ ןיא 166 6 סתותוגח60טז 27ב .רתוי םיטושפ קשנ ילכב

 םירומאש ,םירויבהל ומכ קשנ ילכב םישמתשמ רשאכ םג ,תוממחתה
 1 ב יו

 תלוכיה איה קחשמב תאצמנ אלו טעמכש הנוכת דוע .קחשמל ןוכדע
 ידכ וא ותוא קתשל ידכ ביריה טובור לש יפיצפס רבאל ןווכל

 תונוכתה יתש .םימלש םירחא םיקלח לע רומשל
 ל ב
 .תבשחוממה הסרגל ךירצש ומכ וסנכנ

 דנואסו הקיפרג ,קשממ
 ידמל טושפ \!טטה (יסחווהגת66ז 2 לש קשממה

 ףסונב .םירחא היגטרטסא יקחשמ לש הזמ הנוש אלו
 תרדגה ,םיטובור תריחב לש תוליגרה תויורשפאה לכל
 םג ןבומכ תמייק ,םיטובורל תודוקפ תחילשו תוצובק
 רחבנש טובורה תונוכת תא גיצמש ךסמ ,הפמ"ינימ
 הצצפהל אורקל רשפא ,המגודל) תופסונ תויורשפאו
 לש םיקלח ףוסאל ידכ יריווא ץוליח ןמזל וא ,תיריווא
 ,(ברקה הדשב לפנש טובור

 רופיש העיצמ !\/!טסת (-סחוהח667 2 לש הקיפרגה
 לש היצמינאה - םדוקה קחשמה תמועל יניצר
 םיטקפא שי םיקשנל ,המיסקמ טושפ םיטובורה
 םיפפועתמ טובור יקלח תוארל וליפא רשפאו םיבינגמ
 הזל ופיסות .דחוימב תחלצומ העיגפ רחאל ריוואב
 חטשה ינפ לע םיעיפשמ םיטובורהש הדבועה תא
 ידכ (םיצר םה רשאכ םיצע םיחטשמ םה ,המגודל)
 הקיפרגה ,יופצכ .דחוימב יתואיצמ קחשמ לבקל
 .תכרעמהמ ידמל תוהובג תושירד םע העיגמ תאזה
 ,םומינימה תושירדב קר תדמוע םכלש תכרעמה םא
 ,םא .קחשמב הקיפרגהמ תונהיל שממ ולכות אל

%. 

 //  דיוצמ בשחמ םכל שי ,תאז תמועל
 ריכזת קחשמה לש הקיפרגה ,יוארכ
 השידחה הרמוחה לכ השוע המ םכל
 .םכלש בשחמב

 א!60| ,קחשמה תויורשפא תניחבמ
 ליכמ קחשמה .רסחב הקול 6יסוההואה00ז 2
 תומישמו הלילע תללוכש הכרעמה תורשפא תא
 הבורמ קחשמ תורשפאל ףסונב ,שארמ תורדגומ
 ריהמ ברקל ץופקל תורשפא ןיא .תשרב םיפתתשמ
 ,רמולכ .תוחונב םישדח םיטובור קודבל תורשפא ןיאו
 ,ותוא םישמחמו שדח טובור םיגישמש רחאל םג
 ותא קחשל איה ליעי אוה םא תוארל הדיחיה ךרדה

 ו ב
 תויורשפא הברה ךכ-לכ םינתונ רבכ םא .שדחמ ותוא
 *%תורשפא םג התייה םא דמחנ היה ,םיטובור רידגהל
 .יתימאה ברקה ינפל ,הדבעמב םתוא תוסנל

 קחשמ תורשפא ליכמ םנמא !\/!60]ו (<סחוהו גה 2
 ,(טנרטניאב וא תימוקמ תשרב) םיפתתשמ הבורמ

0 
 ,הזה תורישה תא םיבהוא םלוכ אל .טנרטניאה ךרד
 לע דיעמ קחשמה ירדחב םיאצמנש םינקחשה רפסמו
 - םיפתוש ףוסבל םיאצומ רשאכ ךא ,וז הדבוע
 החילצמ טלחהב םיפתתשמה הבורמ קחשמה תורשפא
 .האנה לש תופסונ תועש קפסל

 רשפא םא חוטב אל ינא) תפסונ קחשמ תורשפא
 תומישמה ךרוע איה ("קחשמ תורשפא" הל אורקל
 תומישמ רוציל דחא לכל רשפאמו קחשמה םַע עיגמש
 .תושדח

 םיגאב טעמ אל שי קחשמבש קר ןייצנ םכסנש ינפל
 (0[סזס6 גוסמ ךסמ סיטרכ םע ותוא ץירהל וסנ)
 תא םישכור םתא םאש ךכ ,(!םכתא הארנ ,6

 ו יי
 קחשמ אוה א[66ה (?סתותוגה00ז 2 ,םוכיסל

 תמרוגש הקיפרגו תויורשפא ןומה םע ,הלועמ םיטובור
 תוברק יבבוח .אנקל םירחא היגטרטסא יקחשמל
 םתא המל ,המידק זא .םח תיב ןאכ ואצמי םיטובור
 ?םיכחמ



 ב 5 --- א

 ויק קוו כ וקל

 תירוקמ אל תוירוקמ |
 ו

 יי ו

 ל ל ו

 אל יכ דימתל אוה תחא ונל חיכומ רשא ,1.0 אז[ יי עיגמ ,םהימודו

 | ו
 רו | וי

 םיפתתשמ-תבר היזטנפ

 לש רתוי הבוט הסרג הרקמב יל ןיא" הלחתהה לע ומצע תא לאשי ,קחשמב קחשיש ימ לכ .

 הבוחש הלאה םיקחשמהמ דחא דועב רבודמ ,ןיבה אל דועש ימל זא ."?בשחמב יל תנקתומ הז .-.

 .תיתוכאלמה הניבב קיפסמ עיקשהל ולצעתה םיתנכתמהו תויה טנרטניאה ךרד םתוא קחשל .-
 לבא ,םירחא םירבדב ןומה ועיקשה םיתנכתמהו תויה ,םירעצמ םירקמב רבודמ ןיא ,ללכ ךרדב

 ילוא ,בגא) .רתוי ןטק דעי להקל צ קחשמה םללגבש םירבד רפסמ וספספתה ,ירעצל ,ןאכ
 םיקחשמה דחא היה א"\\'וחַפ \'צ. יש ₪116 ךא ,ןמזב הרוהא שלוג תצק ינא

 התייה רתויב הלודגה תובהלתהה ךא ,טנרטניאל דחוימב ורצונש םינושארה

 ןמאתהל ונל הרזעש תמכחותמהו תינשדחה תיתוכאלמה הניבהמ אקווד "
 (?תרוסמה תא ךישמהל ןתינ אל עודמ .78 ןויליג ואר ,םירבוחמ ונייה אלשכ |

 תדבוכמ תפסות תווהל לכיש ןושאר"טבממ ליגר קחשמ אוה 10/1[
 בר קוידב תוקחל ולש ןויסינה ךא ,םיפתתשמה יוביר רנא'זל הבוטו
 ןיטולחל םילכסמ ( סט זפזזחאטו 6081 0717688 ומכ םיקחשמ

 ,הרוחסה תא קפסמש קחשמב רבודמ ,כ"הסב .חטשב טולבל וייוכיס תא
 .תמיוסמ הרוהס - ןוכנ רתוי וא

 םיקלוחמה םינקחש 16 דע לש תוכרעממ בכרומ טנר
 תוחוכו בוטה תוחוכ - ירוקמ אל המכ * תויורקה

 ןתינ ןהמ תויומד לש םיגוס 3 שי תוצובקהמ תחא לכל
 הארנו היינשהמ תחא תונוש ו
 קחשמב ליתשהל רתויש המכ וצמאתה םיתנכתמה ו

 ,ברה ירעצל ...םהל ךלה 6 ה הז לבא םינוש םינ
 ומכ ,ינשהמ דחא דחוימב םינוש אל תויומדה -

 תוארנ אלו תינבבוח הרוצב תויושע ןמצע תויומ
 .(םכרעצל םג) ברה ירעצל - בושו  ,דחוימב -

 םיבשחמ לע םג ןיוצמ דבוע עוגמה יכ רמאיי םיתנכתמה תוכזל
 םג טנרטניאל רוביחה 4 תי יי סולפ םיינוניב
 ולכותש ידכב םישורדה םילכה לכ םע עיגמ | קחשמה ,חונו טושפ אוה
 ,הוכשל אל .םכתיא וא םכדגנ קחשל ומיכסיש םישנא תולקב אוצמל
 שמתשהל דואמ ץלמומ ה ונצראב םייה ונאו תויה - ייתובר

 ים יי כ 5 לב 5
 .קלח קחשממ

 תונורסחל הרזחבו

 ןמזב םילספנש רחאל קחשמב תופשל ןתינ וכרדש "חור בצמ" וליפא שי .םדוקה קחשמב םתחוורהש
 ל ל א םיעיגמ םהש דע הרוצה תא ינשל דחא םיחסכמ ןיידע םינקחשה ראשש
 ...היוארה תרוקיבה תא םיכייש םה וילא ןיזאגמל וחבל קחשמהמ

: : 
 קחשמה יבצמ

 טלחהב - ליגרכ - ינשדח ונניא םהמ דחא ףאש פ"עאו ,קחשל ןתינ םהב םיבצמ 4 םנשי
 "הכיסנה תא לצה" ארקנ ןושארה קחשמה .םייוסמ לוכג דע םהמ תונהיל ןתינ
 ,הכיסנה תא אוצמל הז (םיבוטה תצובקב התא םא) תושעל ךירצש המ לכ -
 לש הצובקב םתא םא .םיחטבמ םוקמל התיא חורבלו הלועפה שקמ לע שיקהל
 םינעדמ ליצהל ומכ ךרעב) םיבוטה לש םתמישמ תא לכסל איה הרטמה ,םיערה
 רחא בוקעל וילעו בושח דקפמ קחשמ םינקחשה דחא ,רחא קחשמב .((:סטה1טז1זואס -ב

 תא טוחש" קחשמב .םתוא רוצעל םיערה לע - ליגרכו ,םיחטבמ םוקמל הצובקל וירבח
 ברח" ,ןורחאה קחשמה .ןוקרד גורהתש הנושארה ימ ןהיניב תורחתמ תוצובקה ,"ןוקרדה

 0 ימ ןהיניב תורחתמ תוצובקה .רתויב טושפ ("לגדה תא סופת"ל ליבקמה) יזבאב
 יי

 0 קשנ לכל שי ןאכ םג ,1מז63] 71 סטוהוגהוסחזב ומכ .םיוסמ עשה
 לכש ןיינעמ .1661 ח1]18מ עיגה רוקמב הזש תורמל) ינשמו ישאר
 לשמל ,םיבכוכה תמחלמ יקחשמ לש םנוויכמ םיעיגמ םינטקה םישודיחה
 ינימ לכ דועו ףפוכתהלו ץופקל - הנושארל - םתלכי 147% [3-0ז668ב
 0 ינשמה שומישה ברה ירעצל ךא ,(םויכ טרדנטס תווהמש תולועפ
 יקשנל םיירוקמ תונויער לע בושחל וצמאתה שממ םיתנכתמהו חכב
 ו תשקה לש ינשמה שומישה לשמל !דבוע אל הז - בוש - לבא
 יו כר יי יי 1
 ,קחשמב

 ו יור וי יי וימ'ימ

 ,םסק תיירי הרוי - םסק לקמ
 .םסק ינרק הרוי - םסק טומ
 .םסק רודכ הרוי - םסק טיברש
 לבקמ ינאש רמוא ינאשכ תעכ ןווכתמ ינא המל תעכ םיניבמ םתא

 ללכ סחייתא אל ינאו ?חכב םיקשנ ףוחדל וסינ םיתנכתמהש השוחת
 דואמ םיקשנה .(/סטח16ז511א6ב ליבקמ שי קשנ לכלש הדבועל

 זעונה ןשקאה לע אוה שגדה ובש הזכ קחשמב דוחייב ,שומישל םיממעשמו םישפוטמ
 ו ב ו ו ו גג
 ךא ,ןקחשה לע הקספה אלל םירעתסמ םירזכא םיביוא ןמזה לכש ןוויכמ הז םש ךא ,56ו100% חו
 .הנוש בצמה ןאכ

 בוש) ירעצל - ןה םג ךא ,תונגוה קחשמ תופמ 20כ עיצמ תאז לכב קחשמה ,רבד לש ופוסב תאז לכבו
 תומיוסמ תויטנ ילעבל טרפ ,םכל אל םגש חינהל ריבס) הז תא ל ל | < ₪
 שגופ אוה עתפלש דע ,אתוחינב בבותסמ ןקחשה :חתופמ אל דואמ דיחיה קחשמ .(ךשמה ואר - | 0% ו |
 יי |

 וי ו ל ו יי / /
 ??!?!????בלשב םוקמה ותואב םימקוממ 0% 7

 ומ 4 4 /
 ל יי ]ו כ 6% / עי עי עי יי מ

 קחשמ ,םיינדיתע המחול-יט'גדאג דועו םימכחותמ םירושכמ ,ודנמוק ילייח א רו
 6 דובכ לש םוקמ לבקמ היה טנרטניאל םייניבה ימימ היזטנפ 4 4 2

 אצומ אלש ןוויכל לודג ךכ לכ ץמאמ םיארמ םיתנכתמהשכ ךא .רנא'זה | ין"
 םתייה ?כ"כ ץמאתהל המל" :הז םהל רמול לוכי ינאש המ לכ ,ייניעב ןח |[ קחשמ השענ אל דוע ,דמחנ הקיפרג :דעב
 ו .טנרטניאל דחוימב היזטנפ

 קחשמהש יפ לע ףאש הז ,קחשמה תוכזל רמול לוכי ינא תאז לכבש ו
 ולא ,םידיקפת קחשמ לש הריווא רוציל הלצומ אל ןויסינ ומכ הארנ
 .קפס אלל ונהיי טלחהב טנרטניאל היזטנפ קחשמ תיפיצפס םישפחמש
 םיניינעתמש םינקחש ךורא חווטל קפסי\ןיינעי אל קחשמהש הז היעבה
 .טנרטניאל הלועפ יקחשמ לש יללכה רנא'זב

65/9 

 .טקפסא לכב
 (תיפיצפס) םיצורש םישנא :דעי להק
 .טנרטניאל הלועפ\היזטנפ יקחשמ

 / "' בהזהמ רתוי בוט ןוירשו רתוי 8 םיקשנ שומרל ןתינ םהמ דחא לכ תליחתבו ,םיבוביסל קלוחמ



 ירותסמ םלוע וניה סותוג
 םינוש םירוציב אלמה
 יתשמ בכרומו םינושמו
 :ןיטולחל תונוש תויוברת
 ישנא"ו "םימלוחה"

 ו
 עדיב | תקסועה | תוברת
 .ידכ םסקה תוחוכבו םימסקב

 .היינבבו הל ,תואנוכמב

 תרבח לש החותיפ ירפ ,קחשמב
 ףותב קחשל ךיילע הז | ,5וח11סוא6ז
 אוהש ,ריעצה 1601 תס18867ה ןיוולמ

 ותויה ללגבו "רוטיק שיא" ויבאו "תמלוחה"
 7 יד

 יעתי=
 עדוי ןיוולמ , וירבח לש ויגולגל תורמל

 .  רתוי םילודג םסק תוחוכ םייובח וכותבש
 אוהש בשוח ףא אוהו ,רחא דחא לכ לשמ
 ותוא :,יתימאה ןיוולמ אוה ימ םלוכל חיכוי
 תרעפנ דחא םוי רשאכ ,אובל רחאמ וניא עגר
 םיעשר םירוצי םיאצוי םשמו םיינשל המדאה
 אל םא ימו ,"סותוג" ריעה תא סורהלו ףוקתל
 תא ריזחיש ךכב הליצהל אוביש הז אוה ןיוולמ
 ?דחי םבלשיו םימוסקה םילטסירקה

 תומולחה ריע
 תובקעב ררועתמ ןיוולמ רשאכ ליחתמ ולוכ קחשמה השעמל

 .הרק המ קודבל אצויו תיארונ המדא תדיער

 2 קוידב אל םיבשותה בורש הלגת ךשמהב ךא , ריעה יבשותל עייסמ
 ... ךתרזע תא וכירעי

7 
 ו ןיסח דעלא :תאמ

 ל ₪ 1

 תלוכי השעמל איהש * תיטסימה תלוכיה

 תושדח תולוכי ךל קפסת איה התיילע םעש
 .םימוחתה לכב

 המכו ימ

 םימסק לש םוצע ןווגמ ונשי קחשמב
 ו =

 קחשמה קשממ תועצמאב רשקתל לכות
 קחשמ ךמצע תא אצמת בורל| ךא .,תונה ==

 .םוליצה תויווז םע ןומה
 ומחלת ,שולחה ברקה ןונגס תורמל
 םהמ דחא לכשכ ,םינוש םירוזא הנומשב
 דיחא תוצלפמ גוסב ןייפאתי

 ךילע היהי בלש לכ ףוסבש ןבומכו
 רתוי תצק היהיש) רטסאמה דגנ דדומתהל
 םלועב שחרתמ הז לכ ,(ותוא חצנל יתייעב
 רשפא היה ,תצקמב תבזכאמ הקיפרגמ יונבה
 ךכ לכ הלילעה רשאכ דחימב) רתויל תופצל

 .(הפי
 יפרג עונמב שומישה תא תוארל ןתינ הלחתהב רבכ
 1 יי ים ל יי

 הביבסה לבא המ עדוי ימ םיארנ אלש דממ"וד תויומד םה

 , םיריכזמו םיידממ תלת קחשמב םיטרסהתויומדל סחיב בטיה היונב
 .ינסיד לש ריוצמ טרס ,תצקמב |

 לשב ךא ךדוד תיבל ךתוא םיחלוש קחשמה תא ליחתמ התא רשאכ
 בבותסהל ךילע הז בלשבו שמחב קר רוזחי אוה "העתפהה הברמל"
 התאש ךת ,תונווגמ תומישמ ךמצע לע לבקלו "[כז63ת110ש/ת"ב

 והז השעמלש , "'ט107141ה םצעב אוה קחשמה לש ןושארה בלשה
 קחשל דציכ ךתוא דמלמ תינמז ובו עקר תלילע טעמ ךל ןתונה בלש
 טושפה תונוכתה ףד תא ריכהל דמלנ ראשה ןיב . תומדה לע טולשלו
 :תונוכת העבראמ בכרומ ףדה .םירחא 4 6 יקחשמל תיסחי

 .הפקתה לכ לש קזנה תדימ לע עיפשמה * חוכ
 .עצבנש םימסקה תא תקזחמה - הנובת

 ינפמ ןיוולמ לש ותוניסח תא ריבגמ אוה ותיילע םעש * ןסוח
 ,םיביוא תופקתה

 - תאטבתמש שלח יפרג עונמב תיתודליה היינבה

 ףאו םישנאב ,תויומדב
 ץירהל ןתינ הביבסב
 תוריהמב קחשמה תא
 םיבשחמב כ

 .םינשי
 קחשמ | ,םוכיסל

 יונב עקר רופיס ,דומח
 םאתומ , שגרמו בטיה ,

 -ה יבבוחל דחוימב

 קפסל דיתעו ,נפ
 לש תועש הברה םכל
 . האנהו תושגרתה

 רבו

 ודו = ו

 8(9ז(0ק7וה
 היגטרטסא קחשמ וניה

 וב רשא ינשדח ידממ תלת
 ,ללח תנחת להנמכ שמשמ התא

 םיסרטניאל גואדל איה ותרטמש
 ו יי

 תיתרבחו תילכלכ הניחבמ הגושגשל
 .הנחתה לש

 ךורדתב ,םירחא םיבר ומכ ליחתמ קחשמה
 סיסבה יללכ לכ תא ןקחשל ריכהל דעונש ירוזא
 ומצע ןייפמקב קר השעמל ךא ,קחשמה לש
 .תמאב הבוט הרוצב קחשל ךיא דומלל לכות

 םיקמ התא :תרזוח תינבתב יונב 51710018
 ללחה תנחתל ומרגיש םייסיסב םילעפמ המכ
 לכות ןכמ רחאל קרשכ ,"הילגר לע דומעל"
 םירזייח קיסעהלו םייחוור םילעפמ םיקהל
 רשאכו םוקמה תא ליעפהלו קזחתל תנמ לע
 םינבמ דוע תונבל לכות ,ףסכ קיפסמ רובצת

 ו
 ,ךלש ןובשחב

 םיעוצפ תאפירו םילוח תיב תינבש רחאל
 ךורעלו תירחסמה תכרעמב בלתשהל לכות

 ירי = = ה
 תקפסא ,ןוזמ תקפסא ,םינקתמ ,םיניינב
 .תירזייח היגולונכט תקפסאו תופורת

 לודג יד ןווגמב ןייפאתמ קחשמה ,ףסונב
 רק יב

 ןנשי קחשמה ןייפמקב ירעצל ךא ,םינוש
 איה הנורחאה המישמהשכ ,תומישמ 10 קר

 6130 .[\3551מ 62 10+01811.60₪1 ןיסח דעלא

 המ לכ תא םשייל ךירצ התא ובש ןחבמה
 .תומדוקה תומישמהמ תדמלש

 איה הב בשחתהל ךילעש תפסונ תורשפא
 ילוא ,הבר תולקב להנתמה ,ברקה ךלהמ
 עזג ובש המיחל בצמ ךל שי  ,ידמ הבר
 ליחתהל ידכו ,ברקל ןכומ ךלש םימחולה
 , ביואה לע תאז זירכהל קר ךילע המחלמב

 תיווח תא סרוה דואמש רבדש ןייצל שי
 םירוציה לע טולשל לוכי ךניאש אוה ברקה
 םהל ןמסל לוכי קר התאש ןוויכמ ,ךלש
 םימחולה עזגו ,וילא ועיגיש שגפמ םוקמ
 .ךנעמל םחלי ךלש

 ,קחשמב קחשמ ןקחשה רשאכ ,ןכ ומכ
 תא עינמ המ וא ימ תעדל השק ארונ
 .5וגז1סקוג-ב תויעבה תחא יהוזו הנחתה

 יי יי מ ו
 ןקחשה ינפב תופשחנ ויה זא ,קחשמה
 .תושדח תויורשפא

 הריכזמ יד קחשמה לש תיפרגה הביבסה
 וטתט6סה א66ק6ז תאו 116 פוחוא תא

 ברקתהל ךל רשפאמו ,חונ יד קשממהו
 יפרגה טוריפה תמרשכ ,רבכעה םע קחרתהלו
 בבוסלו רתויב ינוציקה םוזב םג הפי תדמוע
 .תולעמ 360 - ב ךלש הייארה תיווז תא

 /\טוס88ש6 ןונגנמ שי קחשמל ,ףסונ רבד
 לכ קחשמב ךתומדקתה תא ךל רמושש
 .ןמז המכ

 תוחפל הבוט איה קחשמב לוקה תדובע
 , הקיפרגה ומכ

 ו

 יבלש לכ ךלהמב ךתוא ךירדמה
 ,קחשמה

 יקומו ,םוכיסל
 הברה םע יטסירומוה
 < עונמו ינוידב עדמ
 = אצי ןיוצמ יפרג
 2% וחוטטאץ" תרבחמ

 קחשמ | "01
 .קתרמו הנהמ

 1 ווסאץ !ס0[ :חותיפ
 7 6 וח(0ז800וש/6 :הצפה
 יו מ תולוק ,תניוצמ הקיפרג :דעב
 םיניינבגה םוחתב םישודיח ןומהו =

 .םיילאוטריוה =

 "הדימלל ךבוסמ , רצק קחשמה :דגנ
 .תונלבוס ןומה שרודו
 .תונלבוס ילעב םישנא :דעי להק



 ,שוטניקמל קר 51א1 611% היהשכ דוע
 יתבשי ...היינבה ףנעל יתרכמתה ינא
 תיבה ירועיש תדבעמב קמה לומ תועש
 וקסיסנרפ ןאס תא יתסרהו רפצבה לש
 םימיה ךא ..םינקירוהו הליזדוג םע
 תא ילע תיחנה ןרוא וישכע ...םיבוטה
 תאז ,רואיל" :ריהזהו הזה קראפ הנולה
 "!הליטק תויהל הלוכי

 תא המישגהש האובנ התייה וז ,רמוא המ
 תכרעמה תושירד תא יתרקחשכ רבכ .המצע
 ,סונימ 3 ןויצ לבקל הלוכי הקיפרגהש יתנבה
 היהיש ליבשב קר התשענ דממ תלתב הכימתהש
 קסידב םייונפ הגמ 360 "שו תושירדב בותכל המ
 תא דירוהל לכוא אל ינאש ידכ םש םיאצמנ
 לבא דאמ יל וחלסת .סובוקניא לש שדחה קסידה
 !קחשמל השוב הווהמ הגמ 4 לש ךסמ סיטרכ
 "ןיטויליג" םכלש הרבחל םיארוק םא אלא)
 לבא .5 שופיפ קחשמה תא םיאיצומ םתאו
 ,תוילמינימ תושירד םוקמב יתעדל (!םתא קר

 תושירד" בותכל ךירצ היה ,םש בותכש יפכ =
 ,דחפ יטיא הככ םג קחשמה יכ ןעי ."תויחרכה

 256 ךסמ םע 71 יבשחמ ומכ תיארנ היצולוזרה =
 .והשמ אל הלילעהו םיעבצ

 רובענו .אשונה תא יתמכיסש יל הארנ .בוט

 .סרפסקא /[2-ל

 ונ ?םיטרפל סנכא ינאש םיצור ?אל הא ="
 התייה אל הככ םג ילש קחשמה תיווח ,בוט =
 ןרואשכ ימצע תא יתלאשש ש המ .תיתרגש -
 -טושפ היה לבקל תכלוה ינא המ יל רפיס
 הנולה לש הרדסב רתוכ דוע ואיצוה המל =
 קחשמ לכמ הזה רתוכב הנוש המ ?קראפי
 הטושפכ הררבתה הבושתה ?רחא היצלומיס =
 ןגסה תא יקחשת תא וישכע :םוטמט דע -

 לש הקיטילופל יסנכיתו קראפה לש להנמ +
 .תטלושה הכלמה תויהל םוקמב ,דיגאתה

 הגרדב הדרוה יל ונתנ ??הז תא םתנבה םתא |
 תוגונעה ידי תא ךלכלל ךרטצא ינאש ידכ |
 תיאביצקתה םע םידלי יקחשמל סנכאו"
 שי ירה ?המ ליבשב ...םדאה חוכ תיארחאו
 ינא םש ,ןמוזמו ןכומ אש 1 ,םחד תא יל.

 יל השוע םידבאתמ םילבחמ תדעו תדקפמה
 ...הדובעה תא
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 06 :הלוסנוק
 .קראפ הנול לש היצלומיס :רנא'ז

 :דעב

 .עקר תקיסומ |

 :דגנ

 ראשה לכ

 :םוכיס

 .תויונחה לש םיפדמה לע ותוא וריאשת

 .בוט רתוי ול היהי םשש החוטב ינא

272 
466% 

 15-ב וקחש :ץחמה תרוש תא יתארק זאו

 ...םיבלש

 קראפ הנול הנבא ינאש םכל הארנ ?"הדמ
 קוידב לבא תרעטצמ ינא ?לודג ךכ לכ
 הרבח לש תיל"כנמה תויהל העצה יתלביק
 3 קר קחשא ינא םא יל וחלסת ..הרחתמ
 ?ןוכנ

 .קחשל יתלחתה ינא יכ וחלס םהש רבתסמ
 תיטמוטואה תצעויה תא יתפעה ,ןושאר רבד
 ריעהלו תוצע תתל ,רבדל הקיספמ אלש
 טקש ררתשה התוא יתיביכש עגרב .תורעה
 םיחתפמה םימעפל .ילש שארה יבחרב אלפנ
 תוארוהה תרבוח תא ונארק רבכש םיניבמ אל
 שארה תא ליעפהל שרוד אל םהלש קחשמהשו
 לע בושחל םיכירצ ויה םה ילוא .ךכ ידכ דע
 יתישעש ינשה רבדה ??ינא לבא ,ןמז ןומה הז
 תצק והשמל ךסמה תייצולוזר תא תונשל היה
 לש רודנירה תא .640%480-מ הבבס רתוי
 |, ילש ינבצעה ךסמ סיטרכל יתרבעה קחשמה
 .בוטל יתיוויקו ומצע ל םוקמב

 | טבממ הקיפרגה ?ילש הזיאו בוט הזיא
 אל טושפ קחשמה לבא ,יצחב הרפתשה ןוילע
 יתצחלו רדסב אל ינאש יתבשח הלחתהב ,זז
 ..בשחמב תוינסרה תויצניבמוק ינמ לכ לע
 קחשמב האצמנ היעבה יוניש םשל ,אל לבא

 | םיעורג םינויצ יתלביקש יל הארנ .אל ותו
 | עבר לכ ילא וחלשנש ןזאמה תוח"ודב
 רהמ רבע קחשמב ןמזהש ללגב קר העש
 | ךסמה לע ץחהו (תוחפ וליפא ,םויל הקד)
 יתחלצה תאז לכב לבא .ירמגל עטרק
 .תונושארה תומישמה שולש תא אלמל

 .תאז יתישע לבא ,תועש המכ יל חקל

 !דיחיה בוטה רבדל ,וישכעו

 ,דיחיה רבדה התייה עקרה תקיסומ
 ןבציע אלש -רוערעל ןתינ יתלבהו ידעלבה
 לש הקיסומ שי קחשמה לכ ךרואל .יתוא
 ,הדילג וטוא לש בולישב הניגנ תבית
 הרשמו םיעושעש קראפ לש השגרה ןתונ
 .הלמעה להנמ תינגסה לע החונינ הריווא
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 ןותיעה תא תחתופ ינא םוי לכ
 תורתוכהו יתיב ןתפמ לע חנומש
 אל הלימה םא םג .המחלמ תוקעוז
 תועמשמה ,ןונגסה ,שוריפב תרכזומ
 םידיעמ (ןבומכ ,םודא) תורתוכה עבצו
 דוע אבש בוט המ זא .םוגעה ונבצמ לע
 ביבחתה תא חיצנמש םלועל קחשמ
 םוקל ,םדאה ינב לש הזה דירחמה
 גורהלו תאצל טושפו ןמז המכ לכ

 כ
 ללהמה אבה קחשמה תא הכרבב ולבק
 לש הכושח הפוקת דוע ץירעמו

1 
 2 או

 0[ םשב תינפי הרבח י"ע חתופ קחשמה
 .ןפי תודלותב תמסרופמ הפוקת ראתמ אוהו
 .םיעודי תוברקו תוחוכ יקבאמ לש הפוקת
 הגוה .ינשב דחא ומחלנ םיטבש הב הפוקת

 ו יי מ ו
 זאמ ונוצר תאו ורובעב קחשמה תובישח

 62 350 3 101]62ח1311.60חו ןקרב תניע :תאמ

 אוה הארנכ .וז הפוקתב קוסעל דימתמו
 הלאכ םנשיש בוט המכ ,המחלמ הלוח דוע
 יקחשמ תריציב קר םנוצר תא םישמממש
 .יחכונה ןוגכ היגטרטסאו המחלמ

 תינוכמ םע םדא ןב םירמוא ךיא

 ?תיבפיב

 הרבסה יעטק םירוש קחשמה ךשמב
 םילרנגה תומש ,תוברקה ךלהמ לע םיירוטסיה
 .דועו תוברקה לש קיודמה םמוקימ ,םיעודיה
 תא רישעמ קחשמה תידומיל הניחבמש ךכ
 (לשמל ינא) עצוממש ןקחשה לש ומלוע
 .ללכ ול העודי הניא ןפי תיירוטסיהש
 םהש ךכב םימכתסמ םינפי לע ייתועידי
 קוחרמו תונסכולמ םייניע םע םינטק םישנא
 ינעזג המכ) םימוד יד יל םיארינ םלוכ םה
 ,םתוכזל הדוקנ יתמשר הלחתהב .(ידיצמ
 רשאכ דוחייב ,ןיינעמ ןיינע איה הירוטסיה
 העיגנ םוש טעמכ יל ןיאש תוברתל רושק הז
 יד ןיינעהש יתיליג ןמזה םע ךא ,הילא
 םיזז םיצח המכ תוארל תאז לכב ,םמעשמ

 תמחלמב ומחלנ הלא םישנאש ,המדינ םיתיעל"
 ."?רתוי הפי עבוכ שי ימל" :ראותה לע הנפואה

 .ונרכה אלש םידדצמ המחלמה תרטמ תא תנחוב ןקרב תניע

 ןיידע יתוא דמלמ אל הפמ לע םוקמל םוקממ
 רי

 ןיא תונמואל המחלמה תונמואל דובכה לכ
 .המחלמל רשק םוש

 וטוא-םע-שיא

 ירקיעה ןיינעה היגטרטסא קחשמ לכ ומכ
 המ .היגטרטסא - עיתפמ המכ - אוה הפ

 וא םכיתוחוכ תא רוצעל ,וישכע וטילחת

 וא ןימימ חוכה תא ףוקתל ,ברקב ךישמהל
 ?אל וא תרובגתל תוכחל ,לאמשמ חוכה תא

 הז ,תמאב לבא ,הדומ ינא ,תובושח תוטלחה

 הז לע טבממ ?םימעפ המכ ירחא םמעשמ אל
 םתכו לוחכ םתכ ,ךחוגמ רתוי וליפא הארינ
 יי יי

 יתייהש היזיוולטב תויכוניחה תוינכותה ומכ

 המ זא" םיעבצ ונתוא דמלל וסינש הנטק
 הזיא ,?לוחכו םודא בברענ םא םידלי הרקי
 << עבצ אצוי אל הז הרקמב "?ונל אצי עבצ
 | םיעבצה ינש ןיב תושגנתה רחאל יכ שדח

 יד ינאו ןמז המכ רחאל םלענ דחא עבצ
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 םיעבשה תונש עפומש םתבשח םא
 !לודגב םיעוט םתא ,םכליבשב קיפסמ
 אלו) השודק הפוקת םה םיעבשה תונש
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 ונחנא ,תושעל המ) םינונח לש ןותיעב תבתכ רותב
 עדימה תא םכל תתל תבייח ינא ,(םויל םוימ םיברתמ
 םתא .תעדל םיכירצ ס'זיוו-ו ס'קיגש המ לכ ,הזה בושחה
 ולעופ בר המו א₪/זא 5א11111 הז ימ תעדל םיבייח
 המכו (םיילוש עונלוק - תירבעב) ידניאה עונלוקה םוחתב
 .םינשה םע הלא תורוש תבתוכ לע עיפשה אוה

 רמ לש ולעופל םישדקומש םירתאה לע םכל בותכל טלחוה

 ולש םיטרסה תגאס תא רוגסל דמוע אוהש יתעמשש ירחא 'תימס

 .1גצ 6 פו1.םאד ₪05 51818 8806  תופוקה רבוש םִע

 הקירמאב טסוגוא ףוסב םינרקאל אצי טרסה
 ץראב אצי אוהש תווקל קר הלוכי ינאו
 ידכ הלחתהמ ליחתא .תוריהמב הרכשהל
 אוה 'תימס ןיווק .תורתוימ תולאש עונמל
 תולילע םע םיאלפנ םיטרס השימח לש יאמב

 רשאכ ,תונושמו תונוש
 אל ךא םיטרסה לכב םיאצמנ םינקחשה לכ
 ןטק םלוע ןימ רצי אוה .תויומד ןתואב

 םימיוסמ םיעוריא םיריכמ םלוכ וב
 ריכת אל דחא טרסמ תומד לבא

 רשקהב אלא רחא טרסמ תומד
 תויומד יתש שי .והשמ לש
 םיטרסה לכב ןמצע לע תורזוחש
 תויומדה ןהש רבתסמ דבעידבו
 םהל םיארוק .הרדסב תויזכרמה

 .1גצ 8% פ11 אד 898

 :אב הז הנה ,ייקוא
 "דבלב םירכומ" טרסוה 1994 תנשב
 27 לש םועז ביצקתב (61 8685)
 ינש ייחב םוי ראתמ טרסה .רלוד ףלא
 תונחב ינשהו תלוכמב דחא "םירכומ
 טרסה לכ .הכומסה ואדיו יטרס תרכשה
 תומלצמ טקפא ,ןבל רוחשב םלוצ
 יתש הנושארל ועיפוה טרסב .בקעמה

 .58-ו ] -  תוזיגרמ הנשמ תויומד
 רממ רחא אל אוה בגא ינשה

 םימס ירחוס וקחיש םהינש .'תימס
 לש םירבח ךרעב םהש םיניטקל
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 טרסה .םירכומה
 ['זמ: טפשמב ןייפאתמ
 חס+ 6ש6מ 5טקק0586 0

 רמואש !ם6 םסז6 8

 .תוקד שמח לכ ךרעב רכומה
 .ליגרו קיחצמ טרס הרואכל

 ירחאו םירכומה לש ך"נתה ומכ והשמ היהנ טרסה תירבה תוצראב

 .א[81.1.8א 415 :אבה סושה תא תושעל ןיווק הנפ ולש החלצהה

 םיבכוכ ינשב שומח אוהש הדבועהו 1995 תנשב השענש תורמל

 ,ץראל עיגה אל םלועמ טרסה ,יטרהוד ןנאשו קלפא ןב - םירכומ
 םע זמרמש המ .םגרותמ אל טמרופב אלא | =

 "דבלב םירכומ" תמואל ולש החלצהה רסוח | ₪
 קיחצמ ךשמה תויהל טרסל עירפה אל הז
 םעפה ,511 אד 808 -ו 1צ תולילעל
 תא ליצמש ןיבורו ןמטב לייטס תווצ רותב

 :טפשמה תא ריוואה ללחב ריתוה הזה טרבה .ןוינקה ךותב םרבח

 ןבצעמה אבאל רגבתמ רענ עיצמש ?(-]10001816 00/0166 8

 בשוח אוהש תורמלש עידוה ןיווק .ולש רבחה לש הרבחה לש
 .הליפנ היה אוה ,קיחצמ טרסהש

 ובוכיכב בוש .011145ז1א0 [צ םלועל אצי כ"חא םייתנש

 םיטרסל תיסחי הקומעה הלילעה םא תעדוי אל ינא .קלפא ןב לש
 המרג ,טרסב םיעיפומ אל תעמכ 58-ו 1 הדבועה וא םימדוקה

 וליפא דיגנ אלש ,השולשה לכ ןיב רכומהו חלצומה תויהל ול

 ₪0 = - ה ב

 068/8ה
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 ינש לע רופיס והז ,ןפוא לכב ..רחסוממ
 -ו 1 לע תוססובמ תויומדהש סקימוק ירצוי
 םיעיפומ ןהבש תוקדה רשע ךלהמב .8
 םהש םלועל םיעידומ םה ,58-ו 1 טרסב
 הווחמ שי הזה טרסב .יסר'ג וינל הרזח םיעסונ
 תושוע תויומד יתש רשאכ ,תועתלמל
 ,תועתלמל דוגינב .תוקלצ לש האוושה
 ...םישירכמ ומרגנ אל תוקלצה

 תנשב השענש (0014(020) "המגוד" תא
 םיכאלמ ינש ,םיריכמ חוטב םתא 9
 רודכל ושרוגש (ןומייד טאמו קלפא ןב)
 ןגל רוזחל ךרד ואצמ ,םינפ תשובב ץראה
 .-1 1 .םוקיה תודוסי תא רערעל ךכו ןדע
 תויכנת תויומד המכ דועל םיפרטצמ 8
 תא אוצמלו םלועה תא ליצהל םיסנמו
 איה ,עדוי אלש ימל ,םיהולא .םיהולא
 .טסירומ סינאלא

 זגצ 6 51[ ,₪אד 808 ןורחאה טרסה
 1 תולילע תא ראתמ 1 1א₪ 8
 והשימש םהל ררבתמש עגרהמ 529-ו
 תא שיפכהלו טרס םהילע תושעל ןווכתמ
 תא דגאמ טרסה .םימס ירחוסכ בוטה םמש
 םניב רשקמו םיטרסה לכמ תויומדה לכ
 ,טלחומו יפוס ןפואב
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 אצי אל יל לבא םכתא המ תעדוי אל
 לודגה רופיסב העקשה הברה ךכ לכ תוארל
 תא רצוי אוהש טילחה סאקול דודש זאמ
 ...םיבכוכה תמחלמ

 קלחל וישכעו .גלזמה הצק לע והז
 יאמבכ :רופיסה לכב יטנרטניאה
 להקל תוביוחמהמ קלחכ ילואו ידניא
 רתא ןיכה 'תימס ןיווק ,םיצירעמה
 תועתפה ןומה םינפבו ,טרס לכל
 ירוחאמ לש ואדיו יעטק תונומת ומכ
 .הקפהה ךותמ תורעהו םיעלקה
 תוטלקב םישל גוהנש המ לכ ,רוציקב
 םילבקמ םתא ףסכ תרומת םינפסאל
 :;ולש רתאב םניח
 רט: / /\אראערא נסו 286 .ססתב
 זיידנ'צרמה לכ תא קודבל דאמ הווש
 שארהמ קוחצל ידכ קר ולו םיטרסל
 .לכה ירוחאמ דמועש

 ובהא 61.280%5 טרסה תא
 תושעל וטילחהש ,ךכ ידכ דע
 םגש ,תרייוצמ הרדס ונממ
 םע רתא שי אל ךיא ,הל
 ינא ,דירוהל םירבד ןומה
 םיטוטיצ לע הצילממ
 המ רקיעב ,1גצ לש
 ברקה תאירק תא בלשמש
 50001 70 ד18 ולש
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 :ןיווק לש ימשרה הדיגסה רתא
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 גרר 69/0 תו |

 :רתאה תבותכ
 1רהכ:/ אאא .ס1שא 510 הס .ס סדרו 3.1

 םיצירעמ ירתא הברה יד שי 'תימס ןיווקל
 | .םיינש קר םכל תוארהל יתרחב ינא ,תשרב
 ,םיטרסב ןויד תוחול שי םירתאה ינשב
 םיטרסב שי םייובח םירבד המכ ואלפתת
 םיטרסל םירושיק תולגל דמחנ המכו הלאה
 ,םהלש םיימינפה םיגולאידה ךותב םימדוק
 לש ימשרה רתאל הרזחב הנפמ רתא לכ
 .הילידיא ןכא .'תימס ןיווק

, 
 | וכ: / .חהש6חו 6 5 ו 6 כרב /

 654 הרן



 םיבר םיארוק ילא םינופ הנורחאל
 ןתינ טנרטניאב ןכיה תעדל םישקבמו
 יפכ .םניח םירבד ינמ לכ דירוהל

 יעצמא לע "שיפלה" רודמב יתבתכש

 הצור ינא ,תשרב םיבוט יכה שופיחה

 לכ תא השועש הנכות םכל ריכהל

 םירבדל עגונש המ לכב הדובעה

 הבוט יכה הרבחה תא וריכת .םניח

 .64743 :םכלש

 היציזופסקא
 ויה רטספאנבו ,רטספאנ ונל היה היה

 דחא םוי .שרוד לכל םניח א[73 יצבק
 העבתו םיינוניב םיריש םע הקהל המק
 םירצוי תויוכז תריבש לע רטספאנה תא

 שופיחה אשונ לכל המרגו הזכ והשמ וא

 ןומה םעו עגיימ ,ךורא תויהל הנכותב

 יז 1 חוו | 50 א |

 שידה תויההב 7% םטפקשרוה< 7 ₪46 7970486 7 וה

 יט גחת !םז חט < ושפה , םווופ , נסוב וטו בורוז א בזק
 םורסמ שווה ירשו ₪ 2 ופוה 25 ם

 !הז6ז ה 1
 ןוסזי כ6זיתוהמ 6 \0181911.60 ןמרב רואיל :תאמ

 טנרטניאה ירוכמ לכ ואב .ביתכ תואיגש

 המכחתנ הבה :ורמאו םיתנכתמה םהירבחו

 ףאו רטספאנ תמגודכ תונכות דוע איצמנו

 ([ק3 יצבק קר אל יכ ןעי ,ןללכשנ
 וכלה .וימודו ,/1 םג אלא ונתוא םיניינעמ

 רידא שופיח עונמ ,(03א1111./\ תא ונהו

 לע ססובמ אלו לכה תא וכותב ליכמש

 הרקש יפכ ועיבטהל ןתינ אלש ךכ םיתרש

 411010 תיירפמיא םג המק ,ףסונב .ורוגל
 םיצבק שרוד לכל םניח הנתנו (4[.גאצ
 דועו לארשי ינב לכ ואר .םדומה ךרד םניח

 םידירומ ולחהו בוט יכ םירחא םינב המכ

 תונכותה ללש ךותמ ףוריט יזוחאכ םיצבק
 ,הלדגו תכלוה תומכהש לככש בל ומש אלו

 .תדרוי תוכיאה ךכ

 יזכרמה ביטומה

 קרמנד ןואט ןואדמ הרבח המק זאו
 הנכות ןכא .א 42. /\ תא םלועל האיבהו
 ,רשפתמ יתלבו םכח שופיח עונמו דובכ םע

 דחא לכ אל ,ןכש .ההובג המר לע הרמשו
 אל ןכלו ןאכ קסעתמ אוה המ םע עדי
 רוביח לע תדבוע הנכותה .לבז האלמתה

 ."ילש ךלשו ךלש ילש" רמואש המ ,ם2ק

= 
 תוטינ בודעמ

- 

 הנד

 בשחמה רשאמ רחא אל םה הלש םיתרשה

 תויקיתהו טנרטניאל רבוחמ התא וב

 תונמדזה דחא לכל תונתונ רחוב התאש

 .םיצבק ןכותמ ךושמלו ןהילא ץיצהל
 2//) ישמתשמש תורמוא תועומש

 לחה ,הצרתש המ לכ ךל אוצמל םילוכי
 הרליעגמ הניטסירכ לש ןורחאה לגניסהמ

 קושב רידנ יכה הגנמה טרסב הלכו

 לש טרסה) כ תוכיאבו אלמ ךרואב

 .(לשמל םיקירטובורה

 רבד תירחא

 שש 88288.008  רתאל םכל אנ ושג

 אבאה ,אמאה תא ףסכ ןיא םניח ודירוהו

 לכ תא וקרזו 2: תונכות לש אתבסהו

 רוזחמה לסל םיבולעה םינייקחה ראש
 םישופיחה קרפ תא רוגסל ידכו .םכלש
 :םכל ןתא תיב ירועיש ,תשרהמ תודרוההו

 תומכח םיכרד ומינפהו "שיפלה" תא וארק
 לכ אל ,הלענ הרטמ לכל תשרב שמתשהל

 .םניחב המ רבד רובע ןכש
 לע תחא הער הלימ ולו םכל שי םאו

 אל ינא .םכמצעל התוא ורמיש ,הנכותה

 !עומשל הצור

 9 79 ץשא [קוטואו משא

05 - 9 
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 בת םי יז ₪0 08

 58% ףזפ וו חםוזס 2
 שה חוט5ז נסי ווטהיכווה םוזסחו הו סח

 חגו םזש סו בוהה זוםז

 זתפ וייוויא שזוטה ןחושה ₪4 4 ג| רש קם

 . 151 !וופ ם[ ם(תשז ונזמויצ. ו םונ גה חש |11: 85 ו וז
 שס חוחנ םח תש חפוהשכזו . זוופ |₪הוגנופ \ם פוש חץ רשת |
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 זסח

 בוז 41+ גווטיחזט [רזשווויטשחו םסיא חס 80 4 חנא
 סחחטו8חיפה[מונ אוזח ם|וו5 83% םו1-(םז +בווש

 '* ףא4ה טָצ 5118 ןח נצ חו 5 הזו, כא לקט <גח 54

 וטיכשז טז 9תרבוופו גת 509 . ןט תסוש
 5 ןנפודיגו חב םו צו

 5 וופוסה4 !ווחו דחב<פ םז ץסט וס בוש \:%פו 373 !וש

 הזז הס זז
 6118 ₪ 3₪00.60 ןמרב רואיל :תאמ

 ירגתא ל"אוד יתלביק שדוח ינפל
 לאש אוה .םתור ןמאנה ארוקהמ
 טרסה לע עדימ גישהל רשפא הפיא
 יפ לע השענש אתותתאססע
 ןביטס לש |(!םיהדמה) קחשמה
 המכח הלאש התייה וז .גרבליפס
 יצחמ רתוי תצק שפחל יל המרגש
 יתטלחה ,ןכל .שורדה עדימה תא העש
 שופיחל םיפיט ינמ לכ םכל תתל
 .תשרב יפיצפס עדימ וא םירתא

 דירוהל אוה הצילממ ינאש ןושארה רבדה
 הנכות וז .אתדמא הנכותה תא בשחמל

 תירבעב חתפמ תולימ דילקהל םכל רשפאתש
 לש עונמהו האלמ תבותכ םוקמב תילגנא וא
 רושקש המ לכ תא םכל אצמי אפםזםא
 הנכותה .םתיצרש רתאה תא וא ,הלימל
 לכב התוא אוצמל רשפאו םניח תנתינ
 טנרטניאה יקפס לכ לש תורבחתהה ירוטילקת
 ךרדב . וצו/וא .ם616א 60.11 :תבותכב וא
 יצח רתופ חתפמ תולימב שומיש ללכ
 הלימה תא יתדלקה ,לשמל .תויעבהמ
 רתאל יתחלשנ רשיה אםצתתאהסספ

 םוש היה אל םש לבא ,קחשמה לש ימשרה
 ימו םייק אוה ללכב םא ,טרסה לע עדימ
 .ותוא םייב

 תובושת קפסמ דימת טעמכש ינשה םוקמה
 תוריכמ רתא המכ ואלפתת .\ 1108 אוה
 םתאש רבדה םא - םכל רוזעל לוכי
 זא ,ירחסמה קושל םעפ יא אצי םישפחמ
 טרסה ,ירעצל .הזה רתאב וילע עדימ היהי
 קושל אצי אל םלועמ אמ תא זסספע
 לבא .וילע םולכ יתאצמ אל ןכלו יטרפה
 ,ט'צטרפ ירט לש םירפס המכו המכ םש ויה
 ,ולש ואדיו יטרס המכ םגו ביבחה רפוסה
 ?ןוכנ ונילא רושק שממ אל הז לבא

 רגאמ אוה יתשגינ וילא ןורחאה םוקמה

 ומשב וא ,םיטרסה לש ימואלניבה םינותנה
 רקס לאנתנ ,ינמודמכ .1/1208 רצוקמה
 ינפל םירחבנה תיב ורודמב הזה רתאה תא
 לכ תא יתאצמ אקווד םש ...םיישדוח
 אלו הנומת התייה אל ,טרסל שיגנה עדימה
 תויפרגויבה לכל םירושיק ויה לבא הלילע
 םירוטמינאהש םתעדיה .טרסה ירצוי לש
 ?ינסיד לש ןידאלא תא םג ושע

 ךרד ירוציק
 תדלקמה לע ךרד ירוציק המכ ירה

 טנרטניאב םישמתשמשכ הריהמ השילגל
 ;ררולפסקא
 אלמ ךסמ ןפדפדב הגוצת ףילחמ 11 .1
 .םילגרסהו םיטירפתה לכ םע ךסמ וא
 תורישי םכתא ריבעמ - 41.1+10%[ם .2
 ,תיבה ףדל
 .הלחתהל ףדה תא ללוג - הלעמל [ח 3
 .הטמל ףדה תא ללוג - הטמל ץח 4
 .ףדה תליחתל ץפוק - 105 .5
 .ףדה תיתחתל ץפוק - תא .6
 תלועפ עצבמ - 610148 .7
 .ףדל תת
 .שדח ןפדפד ןולח חתופ - 81+א 8
 דבוע) .ליעפ ןולח רגוס - 6781 .+\ 9
 .(םינבצעמ 2007 11 תונולח םע ןיוצמ

 רוזחא ינא ל"נה שופיחה קרפ םוכיסל
 ;תוירקיעה תובותכה לע

 זצ א : צעצוע .הסז6א ..1]

 ג[ \/0כןצ: אועוצ .גתוה2סה .ס0זה

 אסא: שש .ותושס.6סתה

 ל"אוד יל חולשל רשפא דימתש ןבומכו
 השקה הדובעה תא תושעל יל תתלו
 ...םכליבשב

 -רטודדל

 לבה ךתאה וחווה וםיוחנמו תאר קדע שידוקשקמ

 "דדו חירואתק דובעל וטיקיואנו ראיצ וא חדיד
 קיררחקמ .

 5 ויש
 אקונהרתאה כש וא ירדקהק וככוה הנכות וידוח
 "תו

----- 
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 6728 3586 ה0ז1ה41[.ססתו ןקרב תניע :תאמ

2 
 ילע הפכנ ץלואמ שפוחשכ ,הלא םימיב

 םירבד םנשי ,ימצע םע םולכ השוע יד ינאו
 םתוא יתיהד דימתש ןויכמ השעאש יוארה ןמש
 ."שפוח"ב היהא ינא וב ,הזה ןמזל קוידב
 רדסל ימצעל החיטבמ ינא הנש רבכ ,המגודל
 תא רבכ ריבעהלו םידגבה תא לפקל ,ןוראה תא
 ,ןכ) הטמל ץיקה תאו הלעמל ףרוחה ידגב

 רבכש תעדוי ינא ,הז תא יתישע אל ןיידע
 תא קרסל ,(וישכע דע ןמז יל היה אל ,םיעדוי םתא לבא ,רבמטפס

 קבא תוקנל וא תעזעזמ הרוצב תורעש הרישמש ילש תיסרפה הלותחה

 ימיל וכיח םירחא םיבר דועו וללה םירבדה לכ .םיקסידה תמירעמ

 םתוא עצבתו םוקת ןקרב "תינלצעה" תניע תרבג ינאש ידכ שפוחה

 השוע אל ימצע תא תאצומ ינא ,םירבוע םימיהש לככ ךא .ץרמב
 .הדמתהב םתוא השוע אל ינאש תודוהל החרכומ ינא לבא ,םתוא

 ןופצמה לע הלקה
 השוע ימצע תא הלגמ ינא וללה תודבכנה תומישמה לכ םוקמב

 ךשוממ טוטיש םיתיעל םיללוכה תועמשמ ירסח םירבד ינימ לכ

 ררועתהל ינממ ענמיש לודגה ןויערה יחומב ץצ עתפלשכ ,טנרטניאב

 הדובעה ןחלוש תא הפייאו רדסא ינא - ןופצמ תוריקד םע רקוב לכ
 ןחלושל יתנווכתה אל ,םיזגהל ךירצ אל ,ןבומכ בשחמב !ילש

 ...יתימאה
 תונוש תונקסמל יתעגה ,םינוש םייוסינו םיבר םישופיח רחאל זא

 תא תבהוא ינא לבא .םימיוסמ םישנא יניעב תינועבצ תצק האצותלו

 !?ןוכנ בושחש המ הזו ,הככ ילש הדובעה ןחלוש
 ינא ,ןכבו .ךסמ ירמושו םיטפאט לע םיבשוח רשי םישנאה בור

 לבא ,קמועל וללה םירתאה תא רקח רבכ ונתיאמ דחא לכש החוטב
 ןבצעמ בלכ הנק אל ימ .רתויב עשעשמ רתא יתאצמ תאז לכב
 םיפילק המכב ,דצל דצמ לטלטמ ולש שארהו תינוכמב םימשש הזכ

 ןיא ,ןומה ?וללה םירוציה ובכיכ תונבצעמ תומוסריפ המכבו םילארשי

 בלכ םתסש וא הזכ לביקש וא הזכ התנק ותוחאש וא הזכ הנק אלש ימ

 ירמוש ורצי וללה תוסואמה תובובה תארשהב .בוחרב וילע לפנ הזכ

 וא םשארש ,(וישכע דע םתעדי אל םא םיאטירבלס) םינעודי לש ךסמ
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 תויהל םתטלחהו םתמק םא"
 ,ךיא גשומ םכל ןיא לבא ,םיננג

 תנקתהב וליחתה ,המכו המל

  ."ךסמה לע קורי אשד לש עקר
 טלש םישל עיצת םג ןקרב תניע םאה

 ?"אשדה לע ךורדל אל אנ"

 חלו
 .הזיגרמ הרוצ התואב זז ןוילעה םפוג קלח
 סריפס ינטירב תא יתחקל תישיא ינא

 איה .ילש תיטרפה ךסמה תרמוש רותב
 ךכ ךכ ינאו הדליה הקותמ ךכ לכ

 םיתיעל תלפשומ התוא תוארל תינהנ
 :ב יוצמ רתאה םינינועמל זא .תובורק

 ,ט//\ע .8066ת 0000618 .00תב

 תמאבש וא םיטפאט לש קנע רחבמ םישפחמה םכמ הלאל

 םהיניבמ רוחבלו תונומת 1,000 לע רובעל ןמז םהל שיו םיממעושמ

 ;םהיכרצ תא קוידב קפסמ אבה רתאה ,לכמ םהילע הבוהאה תא

 תומכש תרמוא תצרחנה יתעד בגא \ועושש.100001010765.00ת]

 .תקדוצ דימת אל יתעד לבא ,תוכיא לע הדיעמ אל

 תולוחכ םיעדרפצ
 ןוגכ םיעקרב קסוע וב יתלקתנש רחא רתא

 םייק .דועו תוכתמ ,תוירכוס ,םינבא ,אשד
 איה הרטמהשכ ,םיעקר לש םוצע רפסמ וב
 המגודל םא .וצפחתש תע לכב הריוא תונשל

 םוי םכל תויהל ךלוהש םישיגרמ םתאו ,םתמק
 תא ופילחהו בשחמל םכל ורהמ ,דחוימב קותמ

 םתטלחהו םתמק םא .יפוט תוירכוסל עקרה

 וליחתה ,המכו המל ,ךיא גשומ םכל ןיא לבא ,םיננג תויהל

 הלחתה יהוז םג .ךסמה לע קורי אשד לש עקר תנקתהב

 :;ראשלו םיליחתמה םיננגל זא .תולחתהה לכ ומכ הבוט

 שש .טהסא <סטת0587001/6.00ר
 לש ןמסה היה ילש הדובעה ןחלוש לע יתבביח אל דימתש המ

 ?ץחה לש וזה הרוצהמ םישאמ רתוי והשמ איצמהל ולכי אל .רבכעה

 יתוא .השוב ילב עיבצמ דימת ,הנפומ דימת ,המישאמ עבצא ומכ

 םידלי הנהו ,הפי אלו סמונמ אל הז עיבצהלש ריעצ ליגמ ודמיל

 .םימחר םוש ילב רבד לכ לע עיבצמה השובה רסח ץחל םיפשחנ

 עדרפצב ןמסה תא ףילחהל יתחמשש ןבומכ זא ?רדרדתה ךוניחה ןאל

 תבהוא ינא הככ הלוחכ המלו עדרפצ המל יתוא ולאשת לא ,הלוחכ

 רחאל יתאצמ עדרפצה תא ,רשפא םא תולוחכ - ילש םיעדרפצה תא

 - 7 רשאי 4
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 וישי -

 הזה
 :אבה רתאב םינוש םירתאב םישופיח
 2,000 לעמב עפושמ הזה רתאה עושי .תבע 60 תב610078017.00ת1

 לש | תונוש תורוצ
 ןכדעתמ אוהו םינמס

 \י/חה( חב ךווכוז (באיעכז (כחס !יכו ץיכט 6?

 םוש ןיא .ןמזה לכ
 תא ףילחהל היעב | 6-0
 ,תוינשב רבכעה תרוצ = ה

 לכב ,ינא .גונעת שממ 6
 תבבחמ דואמ ,הרקמ
 הלוחכה עדרפצה תא
 ףילחא אל ינאו ילש
 ןוה םוש דעב התוא
 אל תוחפל) םלועבש
 .(םויה

 ראו וירשח שפוי ךי45 ףשש ?דקש ₪91 880 0414 93 ₪6 ו זו
 0 א | | [םוג\טה- הש תדעו 5 פא יי האקשוה ₪  קת% \קטתוכפ*ארהמפ וכ 8 "8%

 84" "רחש וכונה "ךריקת"וש "ןש4הה "' ₪1.ך=רש+

 ישילשה גוסהמ םינוקייא
 ?םילאוש םתא הדובעה ןחלוש לע תונשלו שדחל רשפא דוע המו

 ןמזה עיגהש םתבשח אל ,םכלש םיממעשמה םינוקייאה םע המ
 ךסמל םייח תצק ףיסוהל ,שדחל תצק ,תונשל תצק ?םיירוקמ תויהל
 חקולש ,ועואיע .36100.60ת1 :אבה רתאה ונשי זא .םכלש חוטשה
 הלאשה הלוע .םיידמימ תלתל םתוא ךפוהו םכלש םינוקייאה תא

 הלאשה ?םיילילש תויהל דימת המל ,ןכבו "?המל" -
 וכל "?וישכע דע הז תא יתישע אל המל" :תויהל הכירצ
 ,תוחכונ םכלש םינוקייאל ונתו תצק וסנתת ,וערפתת
 לש ןויסינ תפוקתל הפקת הנכותהש איה הדיחיה היעבה
 .הרובע םלשל וצלאת ןכמ רחאלשכ ,דבלב םייעובש

 :אוה ידמל הפי | םינוקיא לש רתא דוע
 /עעצעא .טססתהסש/5 1005010 .00 א /ןכב 062 זר
 ןויכראמ תחקל טושפ וא םינוקייא רוציל ולכות הפ
 רתאה .םיאשונ יפל גווסמו רתאב יוצמה קנעה םינוקייאה
 ,שומישל חונ דואמ

 חצנל דיודו םירמ
 יל םמעשמ ךכ לכ .םיטנופב תקסוע םעפהל הביבח הנורחא העצה

 םיתרשמו ילש םיבוט םירבח םה םנמוא .דיוד םע וא םירמ םע דימת
 ונשי םעפ ידימ לבא ,םהל תקקזינ ינאש םעפ לכב הנמאנ יתוא
 אל הז זא .תושדח תויווחב תוסנתהל ,םישדח םירבח אוצמל ךרוצ
 םלועל הלאכ םירוסמו םיבוט םירבח ,ךפהל ,דיודו םירמ תא יתחנזש
 ,(םתוא םיבהוא ךכ לכ הטיסרבינואב םילגרתמהש דחוימב) בוזעא אל
 םיטנופ םש םנשי .יל רזוע הזה רתאה תונשל יל אבשכ הככ לבא
 =ז011 (2] 18 לש וגולהמ םיטנופה ומכ םהילע םתמלח קרש
 זא .ולש םעטהו דחא לכ .םירחא יפלא דועו 5748 78 ו
 יתעדל ךרוצ שי ךא ,יבילב המח הניפ ראשית דימת דיודו םירמל
 םיימשר םיכמסמ חלשינו ונלוכ דחאתנ ואוב .םישדח םינוויכל ףוחדל
 איבהל חילצנ םיפתושמ תוחוכב ילוא 51 /\ 8 7% 58 לש םיטנופב
 טעוא/רא .16[]1תר6טע 016 .60ב /10018 /1806א .8ח1ז] .יונישל

 תא וב אלמל קנא'ג הברה דוע רקיעב ?הז לכמ ונל אצי המ זא
 םתרהזוה ואר ךא ,ןכ תמאה ?בוט הז םאה .ונלש הדובעה ןחלוש
 ומכ בשחמב לבא .םימעפל בשחמה תלועפ תא םיטיאמ וללה םירבדה
 לא אב יכ עדונ אלו די יחמב 1231 ,ת1 תושעל ןתינ דימת ,בשחמב
 דיגהל רשפא דימת ,רדסב ךרוצ שיו םכל םמעשמ םאש ךכ .ובריק
 הנווכתה איהש הז אל ילוא בוט ,ןחלושה תא םירדסמ םתאש אמאל
 ,הלחתה וז םג לבא ,וילא

 "| ו ון

 וז ווב יי יו ו
 צסט ₪ז6הודו 1%, \/₪ ד ח6הוש

 " [?חוא| || ה |טו 6 דו 8
 = | הצוות + !ג הוק []- םיחרתלצק 1 וש

 יור א ]אנ | =1-מ]- !קנ < 1[ 4(. 2500 אששמ 5 |ץ ו



 ו תות םלוצה לכל ףתוש מ ה
 0628 6353 6 /01ח1311.00 ה ןקרב תניע :תאמ

 ומכ ונלוכו היצרופורפ לכל רבעמ ןבומכ התייה רישכמה תולע אל ,םלוכ תא םידחאמה הזה םלועב םירבד רפסמ םנשי

 ריחמה תא ונמלישו וניקנרא תא ונאצוה חבטל םילבומה םישבכ וא ידוהי ,יברע ,בוהצ ,םודא ,ןבל מ

 ןיאשכ םכייחב וכישמתש תויהל לוכי ךיא יכ ,עקפומה ה ו
 | | וגייה ונלוכ ?קיתב הזכ דחא םכל תקחישש חינהל ריבס ,בשחמ ךל שי דוע לכ .ירצונ
 הושששאא = הודוקנה רפסמ ביבס םידחואמ ו -

 וו דה פו פ\\ דאו;ש | | ישע % . ו יי ו ב כ = ב
 יענוי ור יגייוב 11 4 1- ו | וללכיש 0 םעש ןבומכ .גישהל היהש הנושמ גהנמ דוע) םיעוצעצ תונחב ילגרהכ יל
 דגל גם ו ון ד ג? הקוש זה 05 6 5 תואסרג ןל ורציו קחשמה תא ונלפב עתפלט רשלמל 5

 הינמרג-וקנאויו תיבמ 2 | מ ל טרמפ ומ תש .,
 < ל 4 | ו | | |

 ,דואמ תרכומ התארנש הספוק הבכש ,םינשי
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 ,ןומההמ תחא יתייה ינא םג
 לעב ינשדח אא יטוחלא רבכע 1 00 ףוריטב | הפוטש לכ תא יתטסהו הגונעה ידי תא יתטשוה
 ,תוערפה תעינמל םירדת 2 ו הת 4 ה 7 םילוכי ונייה ונלוכ קר םא" יתקזחה עתפלו הילעמ םש חנש לבזה
 ו | 8 5 4 .תיטפואה היגולונכטה איש /-/-- | .םיקותמה תונורכיזה ,בוש הלע לכה רישכמה םולשה ןויער ביבס דחאתהל = 0 6 7 ו

 0 ידמיטלומ 0 םישולשב ותוא םירכומ םויהש הזכש רישכמ | 1 יו == , /1:+ 7 7 - ,/ לע בר ףסכ ואיצוה םיללמואה ירוה ך*א | ביבס ונדחאתה ונלוכש ומכ ו
 040723 ט"קמ ראתא ינא קיחדה םתס וא רכוז אלש ימל ןכבו הידמ האוושהה ישארב התלע בוש .ישוקב לקש חת''ה הנבלה הנויה ,סירטטה

 זא = הירטסיהה * לש רי )7 ךיא
 ב ו מ יו

 רשבל החמש ינאו
 האג ינאש תולוכי בלשמה ותוינואגב טושפ קחשמ ,ןמז

 22 . רתוי הברה ויה ימיב תוירטסיההש ךשומ תאז םעו תובר

 = / םוקמב 5 דחא לכ ,המ םושמ ,םויה .תוינויגה | םיליגה לכמ בר להק
 . תינכמ תיתוורפ היחב רדהתמ יי ,םינימהו

 טיכו ול כ יש ל מ יו הי יהשוזיאב ן כ חי[

 יש ןיא ,השפיט ומכ תגהנתמו ןאכ ונשיש הרבח

 4 >> הבישח חותיפ םוש ןיאו יוריג םוש קוושל ולחה טיהל

 [יכ | ו / רשא קחשמ אוהש סירטט תמועל קחשמ רותב ותוא

 בשחמל םילוקמר תכרעמ 2 ,המידק הבישח ,תיבחרמ היאר חתפמ = ?רכמ לעב לה
 .המאתה תולוכיו הבוגת תוריהמ

 | 4 | 4 : תוירט םיהל

 040717 ט"קמ
 וו

 רו 2 ו * אוהש איה סירטטה לש ותבוטל הדוקנ דוע דיגהל רשפא .ולשמ
 , 4 | 4 7 .םירגובמו םיריעצ ,להק לכל הנפ תמאב י'צוגמטה היה הזש

 תא תכפוהו דרשמבו תיבב בשחמה תכרעמ גורדיש תרשבאמ 27 ביבס דחאתהל םילוכי ונייה ונלוכ קר םא | קר ,םעפ | לש
 יביטקא רפוו-באס :ללוכ טסה < רבד לכל עמש תדיחיל בשחמה כ 6 ו תו

 םילילצל תיתוכיא לילצ תשגדה חיטבמה רבד) ץעמ יונבה ו מ הוש רהמ רתוי הברה וכל ו 0 ו
 (םיטילאטאס) םיניוזל גוז 6 280\/ - באסה תמצוע (םיכומנה 1 םיריעצל תונופה תוירטסיה םֶנָשיכ המ התל הבה ותמרב הווש סירטטש הקעז

 באסה תמצועו לילצה תמצועל דרפנ ןווכ תורשבא םע | יובש םא ,םירגובמל תונופה תוירטסיהו = ל ד לכ תינכמו תללרוטמ
 .טונגמ ינפמ םינגומ םילוקמרה = |" יו ידהו הנושארה הצובקל י'צוגמטה הז | 0 [- | ויה ל"נה לש םהירוהו תלייח ,לייח
 | ןיא ,תורוש דוחיא ןיא ירשה הצובקל יד תפוקב וי ו מ | | םיקחשמ

 תורוש המכ ,ומכ החישל םיפתושמ םיאשונ רתוי ןיירושמ רקנובב אבחיהב הז םאו םילוח
 ורזיח םלוכל תארוקו תרמוא ינאו ?תונבל תחלצה | רבד לכ ומכ .בגנל תחתמ םש יא
 םלוכ לש הובגה ףתושמה הנכמה תא ולג ,סירטטל | ללוע לכל םייעובש ךות ,לארשי תנידמב

 הנכמ ןכא אוה סירטטו .ךומנה אלו | הנתמה התייה וז ,הזכ דחא היה דלונ קרש
 ו 0 ו : םתסו תונותח ,תווצימ רב ,תותירבב תפדעומה

 | הזכ קיזחה תישיא ילש חא .תדלוה ימי
 תויוחב ותוא | םירכומ

 םכמ ימל ןכ ומכ .םיעוצעצ ול היהי אלש ידכ םיתורישב | לתל 7 ל ₪

 הרבחמ ירלולסב םיקיזחמש יםמעשמ
 | + (- רישכמב אצמינ אוה תמיוסמ
 ן 6 3 א כ | .קחשמ רותב

 6 ח"ש ₪ % |. 77 3 ו תיגלטסונה הניפה התייה וזו
 9 / 7 םוקמב 954947 ט"קמ . | .םעפהל ילש

 03-6073682 :תונמזהל פלט
 .ח.ל. ט .םיעצבמ לפכ ןיא ףהל> השחמהל תונומתה .תע לקכמו עצבמה תא קיספהל תיאשר גאב

 שו



 ינפל שדוחה

 םיבשחמל הרומה ,המיס :תאמ
 1 רר 2151 זר 0 10( ] ו

 המדקה

 ...הלחתה שי רופיס לכל

 ...ןושאר קרפ שי הגאס לכל
 ...יטתאפ ףוצרפ שי לותח לכל
 לפאה רטסאמה תא שי ןותיע תכרעמ לכל

 ...הלש

 ,ןגרומ התייה זיוו לש תונושארה היתונשב

 ,זיוו לש רטסאמה ,תמסרופמה הפשכמה
 הדיקפת .ןותיעה ידבוע לש הלודגה םתמיא

 ךותב םלש שדוח תבשל היה ןגרומ לש

 .םינוא תרסחו האולכ ,ךושחו ינתמיא קוניצ

 לש תחלשמ העיגה ,שדוח לכ לש ומויסב

 יבוהצו חומ יפופש ,הזח-יריעש זיוו יבתכ
 דוביעה תא שיגהל תנמ לע .,יחש-תיב

 רובעל היה הדיקפת .שדוחה ןויליגל ןושארה
1 

 אל ףרוצמה קסידהש אדוול ,ןותיעה תמר

 ,ףסונב .הספדהל תובתכה תא חולשלו ,דבוע
 ,תוומה ישנוע לע תיארחאכ ןגרומ התנומ

 ,םודרגל םינייטצמ םיבתכ תכלשה ןוגכ
 הפלחוה ,ןמזה םע .הייחלמל םתכיפה וא

 ןויליג) ןוטלשל הלע טיס יבוקו ,הלהנהה

 רטסאמ גישהל טילחה הלהש רחאל .(8
 ל ב יי

6 1 
 ו
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 רב לא

 - "יל =

 - רחא ןורתפ לע יבוק בשח תואצות ובינה

 תומישמה שאר ,ןייטשרבליז דוד תא חולשל
 (48 ןויליג ,זיוו לש "דסומ"ה) תויאשחה

 ,דוד .תבשחוממ תומד איבהל ןמזב עסמל
 ,טפורק הראל תא ןחב ,םישנל םעט ןינא

 ךא ,דועו ןייאר לירפא ,היטנאז ,וב הרול

 תכרעמ לש ביצקתל יידימ תורקי ויה ןלוכ
 .(שדוחל סונוב תוליספ 10 ושרד ןה) גאב

 2000 תנשל גילפה אוה !םכח היה דוד ךא
 תניע י"ע הרצונש 5115 תנוכשב רקיבו
 - וייח תבהאב שגפ םש ,ןמפוה יחצו ןקרב
 ןומיס לש הנמאנה ותשיא ,תימיסה המיס

 המיס השפיח ,הב דגב הלעבו תויה .םיסה

 ותעצה תא הלביק ןכלו ,וב רוגל שדח םוקמ
 ייא" .'פ6 תנשל רוזחל יטנמרשה דוד לש

 יי
 ,הבמארק ייא רמול יתתנכות ,תעדוי אל"

 רוא ,בינגמ" ."הבמארק ייא תרמוא ינא זא

 דוע" .הלאש "?הז ימ" ".הז תא בהאי גלפ

 תירטסאמה ,ןגרומל ברקתהל דחפמש בתכ

 יללפתת .שוגפל יכרטצת התוא ,תמדוקה
 המל" ."שגפמה רחאל םייחב ראשיהל

 החקלנ ,ךכו .המיס התנע "?םיימיספ תויהל

 עסמ לש הלחתהל ,רוחאל םינש 5 המיס

 שוגפל ,ןייטשרבליזב בהאתהל ,הייחב ךרפמ

 תרסח השיג - בינגמ יכהו ,םירזומ םישנא

 יי וגיל

 רומש ןמויה .הנמויב תבתוכו קוניצב המיס

 וניא שיאו םירדח ירדחב אצמנה רדחב בטיה

 ןרואו לאנתנש רחאל .וילא ברקתהל יאשר
 ,רושיא גישהל ידכ תכרעמב תושק ומחלנ

 הנמויב אורקל תושר לבקל ל"נה וחילצה
 ונא ,הנהו .םיעטק ונממ םסרפלו שודקה

 :ןושארה קרפה תא ,הוואגב םכל םישיגמ

7 

 ל יש
 ינא .םישדחה יירוגמב ןושארה ימוי והז

 תרוקיבה תא ריבעהל יילע !תשגרנ דואמ

2 
 תא בהוא ינאש החוטב ינא ,ןוכנ אל ןיבת

 השעא אלש תדחפמ ינא ךא ,וזה הדובעה

 יכ ,יל חלצת יכרדש הווקמ ינא .הבוט הדובע

 .תושק תויעב הברה לומ דדומתהל ךרטצא

 םא השעא ינא המ ,הזה ןייטשרבליז דודה

 גורהל לכוא דציכ ?יתוכיא והשמ בותכי אוה

 ינא !!רקי ןמוי ,וה ??ילש יבהאמ תא

 לש הביקל היינזחפ ומכ יתיבל תעגעגתמ
 הנידמ וזיא .ילש הימיס ,יוה .ימיס רטוש

 ב ו

 יתחרבש לזמ .[31ת8103 47% גת%1.14תו -

 ל רובעל יתוא ענכיש ןומיסש ינפל

 "!הבמארק ייא ./81110\22ק8 תר 4ח18.51ר

. 
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 מש" א

 ו שמ
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 ,רקי ןמוי"
 ךכ לכ ינא !החלצהב הרבע השיגפה

 אציי (65 'סמ) 96 רבמטפס ןויליגש החמש =
 ו יו יי

 :הנה
 ךרוע ,טיס יבוק היה םיסנכנה ןושאר

 בתכש ךרועה רוט תא יתנחב .ןותיעה
 ןפואב" :הנורחאה הקסיפה ארקמל יתקחצו

 תפוקתל רוזחל דגנתמ יתייה אל ,ישיא 8%
 ךכ .יתנש לויט הזיאל וליפא ילוא ,ס"היב
 ישפוח ושיגרה ,הוולמ הזיא םכל רסח םאש
 ולאכ תויוטשש יתרהזה ."תכרעמל תונפל
 אוהו ,ןותיעה תכרעמב הגרדב ותוא ומדקי
 התארה רבוטקואל דיתעב הנטק הצצה .חמש
 גזוממ אל סובוטואב עוקתו הלוח אוה יכ יל
 עובק ארוק לש יתנש לויטב הבארעה שיבכב
 .וילע איקה קוידב אוה .ןולקשאמ 'ג התיכמ
 .קופיס תנועט האנהב יתכייח

 אל .ספא תעשמ ךוח ,ישיא ןפואב
 ילוא .הפוקתל רוזהל דגנתמ יתייה
 םאש ךכ .יתנש לויס הזיאל וליפא
 ,הוגלמ הזיא םכל רסח
 ,תכרעמל תונפל ישפיה
 ,טיס יבוק

 וקיגרה

 הנה" .ביבר ןרואו גלפ רוא וסנכנ וירחא
 ו ל ד

 םתוא יתארקו םיטי'צה לע יתלכתסה .דובכ
 רשא ,םינשיה םיקחשמה הארמל הליחבב
 6 - ןמזמ ומייס רבכ םיס יבשות לכ
 ,זכופ, 1%606] 49580102, \(סחמ
 םיישומיש ולאה םיטי'צה" .גץמוגח

 יי =
 ,רדסב אל הזש עדוי התא לבא" ."ונלדתשה
 ."שפוטמ חוסינ הכירצ ינא .תוער דילוי הזש
 אל לבא ,רטסאמ ,ןמז הברה ונשפיח"
 ונחלצהש דיחיה רבדה" .רוא הנע "!ונאצמ
 רותב ונלש המיתחה אוה וילע בושחל

 יו
 ץד לש טפסנוקהמ הז תא ונקתעה יכ שפוטמ
 1% א ו ב ו יי ב?
 ןגרומ" .יתלאש "?םכנמזל ללכב םיכייש
 לש תויתרבח"ויצוסה תויעבה לע ונל תרפסמ

 די
 ךרד יתיאר .יתניינעתה "?ןומיקופ לע ךל
 ,0%5(04 -ל ליבקמה םסק חכ) 51א1-ה
 תא ךורעל דיתע ןרואש (םיבכוכה תמחלממ
 עיגמ טלחהב .יתבשח ,םיאתמ אוה ,ןכ .,זיוו
 .יידימ בוט רוא לבא .ןותיעה תא ךורעל ול
 ,"רדסב" .והשיתמ רטפיהל ךרטצנ ונממ
 לבא הז תא לבקל הנכומ ינא" .יתרמא

 םעפב רתוי דומעה תא חירסהל ולדתשת
 ,"המיס רטסאמ ,היעב ןיא" "?רדסב ,האבה

 יי
 היהש עוערה שקה אסכ לע רוחאל יתנעשנ
 .יתלפנו ,יירוחאמ

 לע הבתכ םע יפסכ ןב סנכנ ,ךשמהב
 ,בינגמ !)(₪866 1 - שדחה טיהלה
 הנשמה תרתוכב הזל ארק אוה .יתבשח
 תזרפומה הנקסמל עיגה אוה ךיא 3
 ךכמ ותובהלתה !רתויב ינויח בתכ ?וזה
 קחשמב םידדצה לכל לכתסהל רשפאש
 יתוא הענכיש רידנ רבד הז וליאכ ץופקלו
 ,"חבשל יואר" .תכרעמב ותוא ריאשהל
 .יתנייצ

 חיגה ,ןב לש ותבכיזע | רחאל הקד
 ייא !ומצעבו ודובכב ,ןקזה זיוו ר"ד הניפהמ
 ,התע" :םעפ לש תולקתה !חחא !!!!הבמארק
 80106א66.081 יצבוקב יוניש עצבל שי
 ץבוקבש גאד .שסת[וק.8ץ% ץבוקבו
 "...טזחהחו386.6א6 תרושב 8

 יי
 אוהו היעבה (הינתנמ ןולא) ול הרדתסהש
 ולש קיתעה קחשמב קחשל ךישמהל לכי
 .(] .ו6ה/\ו18 לש ,א-\\וחעש)

 ,זיוו ר"ד םע תניינעמה יתשיגפ תורמל
 התנתשה ,אבה "ךיתח''ה רוחבה סנכנש רחאל
 עיגה ינולא "ןוסחה" תימע - ימלוע תפקשה
 שקיב ךמות" :ן'זיווטנב רויס לע דועית םע

 ינפל שדוחה

 (ןבומכ תונולח תנכותב) ןולח חותפל השיאמ
 ."ותוא החתפו התיבב ןולח לא השגינ איהו
 .תימע םע עבק םכסה לע יתמתח דימ

 דוד .ארונה הזחמה עריא הלילה ףוסב
 5148 176% תבתכ םע סנכנ ןייטשרבליז
 תסרג לַע הכוראו תטרופמ הבתכ ,תיקנע
 לש הקימעמ הריקסו תובובחה לש בשחמה
 ו עבצב ןלוכ - 415664 6010ו יטילמרונ
 ילש טויסה .בל ףקתה יתפטח .םידומע 2
 ?הייחא דציכ ?ותיא השעא המ !שממתה
 אצמנ דוד תעכו ןומיס תא עובשה יתדביא
 העינכ התייה הנושארה יתבוגת !הנכסב
 ?!?המל" .רמו ער יכבב יתצרפו ייתושגרל
 .יתלליי "???המל ?דוד ,הז תא יל תישע המל
 ,יל יחלסת !המיס רטסאמ ,רעטצמ ינא"
 לכמ רתוי ךתוא בהוא ינא !ךממ ןנחתמ ינא
 םלועלש םשכ ךיילע רתווא אלו ,רחא רבד
 הכב "!ייתועבצא רשעמ תחא לע רתווא אל
 וישכע .שפיט ,המיס יל ארקת" .יבהאמ
 דוד "!ךתוא הכירצ ינא !!ךתוא םג דבאא
 .ונקשנתהו ,ילשל תוטהולה ויתפש תא בריק
 םעופ יבש חישקה ןנוכה תקירח תא יתעמש
 [כ6!זגש ימצעל השוע ינא וליאכ הקזחב
 .3הזאההוגב יתנוכשה רשוכה ןוכמב
 ילש היצולוזרהו ,ורקדזה ילש םילסקיפה
 ה תואיצי .1024א768ל 800%א600מ התלע

 ישאר ידדצב םילוקמרל ורבוחשש
 תולוק ועימשה (םדא ינב לצא ,םיינזא)
 קחרתה ךא ,ירעשל ודי תא בריק אוה .האנה
 לסקופמה ירעשב העקש ודי רשאכ הלהבב
 רורא .הרעשל הרעש ןיב הדרפה אלב
 יו
 ,םיבר הכ תונורסחב אלמ יפוג תא ארבש לע
 ןויליג רעשב תויהל דובכה ול עיגמ אל
 ."יתפחסנ" .דוד רמא ,"רעטצמ ינא" .7
 אל הז לבא" .הכובמב יתינע ,"ינא םג"
 דער דוד "?ןוכנ ,יתוא בוהאל ךל עירפמ
 וייחב שיגרה אלש ומכ ךובנ שיגרהו ולוכ
 תימרכ לש הנומתה תא דירוא ינא" .םלועמ
 הז ילוא ,תובובחה לש הבתכהמ עדרפצה
 ."תדקוממו תיניינע תוחפל הבתכה תא ךופהי
 .('(ו/\ה ימיבכ הקימסמ יתייהו עגר דוע
 .ילובג שממ הז לבא" .יתרמא ,"רדסב"
 רבד דועו .דימת ךכ ךישמהל לוכי אל התא
 יל ומ
 בבותסה ,רצענ ,תלדל עיגה רשאכ .וכרדל
 .יתינע ,"?ןכ" .לאש אוה "?המיס" :יב טיבהו
 שקה אסכ לע יל יתכייח ,ךלהו רמא ,"הדות"
 .".הדובעל המיאתמ טלחהב ינא .רובשה

 =4] -ז2כ
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 םייתרוקיב דואמ הלותב לזמ ינב םינקחש
 ,תורחא םילימב וא םהלש םיקחשמה יפלכ
 לכה - הנושאר הגרדמ םייטסינויצקפרפ םה
 ליעיו ריהמ ,דח ,קיודמ ,םלשומ תויהל בייח
 םיבהוא םהו ההנהב ,המגודל .100%-ב5

 ה
 וא אבצו אבצ לכב םיליבקמ םיקשנ רדעה
 היצנגילטניא הברה לע דיעמ אלש ביוא =
 סורהל לוכי קחשמה תונוכתב (תיתוכאלמ =
 םירושק םניא ולא ןיעמ םירבד .ירמגל ותוא =

 הלותב לזמ ינב ,וז הניחבמו תויה רנא'זב
 לזמ ינב לש טופישה רשוכ .םיחותפ דואמ
 יכ הדבועה םצעמ רוונוסמ וניא הלותב
 הזו ,רנא'זב שודיח הווהמ םיוסמ קחשמ
 הייטנ םהל שי ,םיתיעל ךא .םתוכזל דיעמ
 רתוי םיטרפל םידרוי םהו ,םוחתב תומזגהל
 .קחשמ םינחוב םהש העשב םינטק יידימ

 כ

 22.10 - 23.9 םיינזאמ

 תויה .םירדגומ אל דואמ םיינזאמ לזמ ינב
 יי יי יד
 םיטסווקל םירכמתמ םבור עודמ רורב
 אוה םיטסווקה לש םעבט ירה ,םייניצר
 םע ןתמו אשמ להנלו הביבסה םע רשקתל

 קי יי
 םיטסווק ופידעי םהש ןבומכ .תירשפא ךרד =
 ,[₪1| דחזסו66 ןוגכ רתוי םישיגרו םייניצר =
 הז לבא ,(כזומו ['גחשגחטס וא טיינ לאירבג =
 ומכ תוידוראפ םג בוהאל םהמ לסופ אל =
 תצק תרושקתה םשש וליפא םיפוקה יא "=

 ל ו
 םילגוסמ ןכלו רומוה שוחו ןחל םתכישמב
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 תונהילו םינפהל ,רומוהל תואיצמ ןיב ןיחבהל
 ,תאז לכ םע ךא .הדימה התואב םהינשמ
 גוסמ תרושקת םימעפ הברה םישפחמ םקלח
 םירוטלומיסב םוכחת םישפחמ םה .רחא
 ליבשב אלא ,הסיטה תיווח ליבשב אלו
 ראש םע תרושקתהו ללכושמה בושחמה
 !ביואה יסוטמו ,רשקה רישכמ ,ברקה יסוטמ
 תויהל בייחש ןקחש אוה םירוטלומיס ןקחש
 ,וביבס הרוקש המ לכל "רבוחמ" דימת
 הכוז הז (בור יפ לַע) אונש רנא'ז םג ןכלו
 יקחשמל עגונב .הז לזמ ינבמ תיסחי הדהאל
 םיפידעמ םיינזאמ לזמ ינב ,היגטרטסא
 השוחת םהל ןתייש הזכ קחשמ ןונגס רתוי
 םישנאל בוט םישועו תלעות םיאיבמ םהש
 ןכלו םיציחלמ םיבצמב םתוא םידימעמ וא
 6 נסטמס וא 460 /\!67] ומכ םיקחשמ ופידעי

 םיקסועה םיקחשמ רשאמ רתוי (יסחוז0]
 רשא 581%88-ל טרפ) םייתרגש םיכילהב
 רבודמ כ"הסב .(תיטמרד הניה המצע הרגשה
 רשק םוש אלל ויקחשמב ינררב דואמ לזמב
 ...םיינזאמ לזמ ינא ,בגא ,רנא'זל

 21.11 - 23.10 ברקע
 ינקחשבש םיטקשה םה ברקע לזמ ינב

 םהל הארנש המ יפל קר םיכלוה םה .בשחמה
 שי בורל .םיבשוח םירחא המ םהל תפכיא אלו
 םירטוז םירתוכב םירחוב םהו עורג םעט םהל

 | ירי = ו
 תורוקיבה םג ומכ ,הלודגה תורחתב תואסיכה
 םלועל םיברקעה .רבד ותוא לע ודיעהש
 םלועל םה ןכ םא םגו תורוקיב וארקי אל
 תילכת םישפחמ אל םה .םהל וסחייתי אל
 םירחא ינפב רידגהל םיאב םהשכו תמיוסמ
 קרו ךא הרוק) בשחמ יקחשמב םמעט תא
 יזא (ךכ תושעל םתוא חירכמ והשימ רשאכ

 ימה תא אוצמל םישקתמ םה
- - 

- >< - ₪ - 

+ % 

 טיגיד
 וצו 4ככצע תא ורידגה אמ

 ח 31361 6 101₪1311.60ח ירומ לאנתנ :תאמ

 .= ומעטב םייוסמ יפוא ומצעל רוצי\רצי םכמ דחא לכ ,םיקיתו םתא םא ןיבו םיבשחמה םלועל םישדח םתא םא ןיב
 .םידמוע םה ןכיה תעדל ידכב םמצע תא רידגהל תעדל םיכירצ םויכ םייקש ברה רחבמב םידבוא תעכש םינקחש .םיקחשמל
 םכמ קלחל .םיבשחמה תונחב רתוי אצמתהל וחילצתש תנמ לע םכתדלוה"םוי יפל םכתא גווסל האב וז הבתכ .הפמה לע

 | ו
 לש ןורחאה עובשב ודלונש םיינזאמ ינב בור ,ףסונב .ירחא\ינפל אבש לזמל ךייתשהל םייושע םיוסמ לזמ לש ןורחא\ןושארה
 .םהלשמ ילאודיבידניא םעט ילעב םהש ךכב ברקע לזממ םיעפשומ םיינזאמ

 .תומיאתמה םיל

 םיל

4 
 בו ו יו ינו וין ד

 ו יי
 םיקוקז םה .ינש דצמ ,רתויב םייניצ ךא
 ףסונבו ,ירשפא ןסר לכמ שפוחל תופיחדב
 - העשב ,ןכל .םהיתושגר תא וניצחי אל םלועל
 ,הזא הנשמ אל ,קחשמב םיקחשמ םהש
 תוחפש המכ היהי קשממהש דואמ םהל בושח
 רבגתהל םיחילצמ אל םה םא .שרודו םכחותמ
 ,קשממב תורושקה תוינכט תולבגמ לע
 ןיבל םניב םיסחיה תכרעמ המייתסה םתניחבמ
 העונתה שפוחל םיקוקז םהו תויה ,קחשמה

 יי
 ומכ םימכחותמ םיקחשמל ללכב וברקתי
 וליפא וא 6]ו8 ["סזט6 וא 3וחטסש 5וא
 ,יידימ ךבוסמ טושפ קשממה 58
 ונהייש ידכב יידמ םייתואיצמ וללה םיקחשמהו
 לספיהל םילוכי םה רבד לכ לעו תויה םהמ
 >הבשחמ תשדקה יכ ןייצל רתוימ .היינשב
 >רורגת ,רתויב הנטקה ולו ,םירטלומיסל
 =. :םורגל היושעו םישיגר םירביאב דח באכ

 ה תויארונ תוליחבו תויזה ,תורוחרחסל
 -,היגטרטסאה יקחשמ םוחתב םג !ץלמומ אל

 ,.שדחה גוסל תולגרתה

6 
 19.1 - 22.12 'דג

 םניה ,תולותבה ומכ שממ ,ידג לזמ ינב
 .תומלשומ םישפחמו דחוימב םיטסינויצקפרפ
 דוגינב ,םיידגהש וניה ,תאז םע ,לדבהה

 ===>₪ = ן -

 <תרדגומו הטושפ תויהל הכירצ המישמה תרטמ

 = ןב ,ףסונב .םאתהב הזכ תויהל קשממה לעו
 = לגרתה רבכש תורגבתהה ליג לעמ תשק לזמ
 = וא שדח רנא'ז לבקי אל םינוש קחשמ יגוסל
 = ,ןפואו םינפ םושב םייק רנא'ז ךותב שודיח

 . עסמב םייוניע לש תועש רובעי ןכ םא אלא
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 ןבומב םיטסינויצקפרפ םניא | ,תולותבל 3
 ןבומב םא יכ הלימה לש ינונטק\נקיידה 2

 רבד םישפחמ םה ,רמולכ .הלימה לש עבורמה
 ,םזינויצקפרפב םיגהנתמ םה וילעו םייוסמ
 ןמזב היגטרטסא לע עגושמש ידג :אמגודל
 השירד לע הנועש המ לכ הכרבב לבקי ,תמא
 דוע לכ ,דנואסל וא הקיפרגל רשק אלל וז
 היהי אל שפיח אוהש המ תא ול ריבעמ קחשמה. =

 םניה הז לזמ ינב ,ןכלו .ראשהמ ול תפכיא"
 םיקחשמ שארמ ולספיו ,רתויב םיעבורמה+

 ,בהוא וניא אוהש רבד םתויה םצעמ ,םיבר

 ש-

 ן[ שו 21 ל 0
 "יפיכ"ה םעטה ילעב םה ילד לזמ ינב + <
 ןניה תויזכרמה םהיתונוכת .בשחמ יקחשמב :!

 וי
 לכל םיכשמנ הז לזמ ינב עודמ ריבסמ.
 םירבד רתויש המכ תושעל םהילעש קחשמ

 םיכשמנ םניא הז לזמ ינב ןכל .םיינתוואר -
 לע םהבש הלאל טרפ) םיטסווקה בורל

 םיפרוטמו םיקיחצמ םירבד תושעל ןקחשה ₪
 ומכ וכשמיי םה ,אסיג ךדיאמ .(ןיטולחל +

 םהילע םהב םיקחשמל יטמוטוא ןפואב טנגמ
 ץצופל :לשמל .םלוכ יניעל םלועה תא ליצהל*

0 
 ו ו <
 תוצלפמ ינוילימ ץצופל ילוא וא ,ה1670 2 ₪
 .זעונהו ינבצעה 56זוסטא 5 -ב ףרה אלל 5
 אל םמצע לע םיטוע םהש "העפוה"ה דוע לכו

 היצנגילטניאב יולת) בר ץמאמ םהמ תשרוד ==
 .בר טהלב תאז ושעי םה יזא (םהלש פ

 1 יו ל |
 ,םיינזאמ לזמ ינב ומכ ,םיִגַד לזמ ינב

 דוגינב ךא .םישנא ןיב תרושקת ושפחי 1

 וקחרתי םה .יטסירומוהה וא שיגרה גוסהמ*
 ויהי םה ,םירטלומיסה לש השקונה תורירקהמ
 יי יו
 [חג| - בש תויראניל-ןונל ,ללוהמה 5
 ומכ םיטסווקל חכב ודמצי םהו [גחזגץ"

 וריתוי םה דועב םיפוקה יא וא טיינ לאירבג =
 תא וא הירוגמזטנפה תועווז תא םהירוחאמ
 םלועל הז לזמ ינב .א1עו- בש תוימתסה
 ,ושפחי דימת םה ,שארמ קחשמ ולספי אל
 םיאצומ םישנא המ ןיבהל וסני ,וקימעי
 תא ןיבהל וסני ,םיוסמ קחשמ ירוחאמ
 - התוא ואצמיש דע וחוני אלו ,תילכתה
 םה םהיניעב ןח תאצומ הניא וז תילכת םאו
 םוש ושעי אל םלועל םה ךא ,האלה ורבעי
 ןויסינ ףאל וא ,רנא'ז ףאל ,הרבח ףאל לווע
 םיבתכה .םדוק ונחבי דימת םה - יוקיחל
 !!םיילאידיאהבש

 ל
 19.4 - 21.3 הלט

 ,תושגר עיבהל היעב הנשי הלט לזמ ינבל
 ומכ .ורבדי אלו ובישקי ןמזה לכ םה
 תושגר הצוחה וניגפי אל םה ,םיתשקה
 ולא .וכלי אל םה ,םיטסווק לע .םהשלכ
 לש ןוויכב בושחל םיבהוא דואמש םהמ
 לש לייטסב םיקחשמל רתוי וברקתי ,תודיח
 וכלי ,םינקחשה ראש ךא .\1ץ%ו וא ?סו%
 ,םילילק היגטרטסא יקחשמ ,םירוטלומיס לע
 רמייתמ וניאש קחשמ לכ ,תורחא םילימב וא
 [ ,וסג18\/8 תרבחמ .חומל קומע ונל רודחל
 טושפ ,םהמ ורמשנ אלש ולאו ,ורמשיי םה
 ןייצל רתוימ .עצמאב התוא ושטנ\ושטני
 ליפ ומכ וקחרתי םה [יוחה| =גח1האְע - מ יכ
 םלועל םה הזכ יטמוארט קחשמל - רבכעמ
 םה ,ץרמנ רוציקב .חומל םהל רודחל ושרי אל
 יי יי יכל יש
 .הטימל םיסנכנ םהש ירחא םהלש

5 
 20.5 - 20.4 רוש

 תוקצומ םיילגר גוז שי רוש לזמ ינבל
 ועיגהש םירתוכ םישפחמ םה .עקרקה לע
 לכמ ההובג תוכיא ילעב ,עודיו בוט תיבמ
 תוכיאו הזיראה לע רויצב לחה) תוניחבה
 רשא (ומצע קחשמב הלכו תוארוהה תרבוח
 ,להקה תעדצה + תונותיעה תדהאל וכז
 םה .רבודמה רנא'זל רשק לכ אלל תאזו
 תירטוזיא הייאר ילעב םיקחשמ םיבהוא אל
 יתואיצמ תויהל בייח קחשמה עונמ .יידמ
 ץורת תווהל קחשמב טקפסא ףאל רוסאו
 יי

 רחאל ,כ"דב .(1.626066 0[ 16.0[ קחשמב
 ודמעש םיקחשמ רחבמ ינפב ודמעוי םהש
 בוטה תא רוחבל ועדיי םג םה ,ל"נה םיאנתב
 .אובל דיתעל ורכזייש םהיניבמ

1 
 בו ו שב ובה יז
 יי

 דואמ םהו תויה ,םיקחשמל םמעטב "םייפיכ"
 ו יי יי יי מ

 ךא ,םירגוב םניא םהש רמוא הז ןיא .המ
 קחשל ,תולבל תאצל תונמדזה םהל שי רשאכ

 יי ו
 המ לכ לע וצפקי םה ,ןכלו !ןגוהכ תאז

 פי
 לכה ךסב םה ,רבד םושמ םהל תפכיא אל
 יי יה יקבי יה
 שרודש המ לכ וא םהינימל םירוטלומיסמ םהב
 רשק םוש ילב ,תאז לכ .תוריהז וא לכש

 : ,םילבמ םה רשאכו תויה ,םהלש היצנגילטניאל
 יי

 ."ןייטצמה דבועה" יראת 3ו ירטמוכיספב

60 
 יל רש ינו ה ין

 יי יי
 םה .ןפוד תאצוי הרוצב הביבסל םישיגרו
 טלחהב םה ךא יפיצפס רנא'זל םידמצנ םניא
 יאצוי םידמימ לעבו לודגש המ לכמ םידחפמ
 לע וכמסי אל ,לספיהל ודחפי םה .ןפוד
 ,גישהל םידיתע םה ילואש סונוב תודוקנ
 2 םא תונחב העש ךשמב וטבלתי דימתו
 = -- .והשמ הווש תונקל םידמוע םהש קחשמה
 ב... 'תוריפסש תונצסב דואמ ושגרתה םה
 = 7 עגרהמ וכב טעמכו אמיא םע דחאתה 177 -מ
 המ לכ לע ושי ינפב לצנתה טיינ לאירבגש
 תבוטל ותוא תבזוע סיירגש דע וייחב השעש
 תמושת םיבהוא םינטרסה .חרזמהמ טסיהדוב
 ובהלתי ןכלו תמאה עגרב םיעתרנ ךא בל
 םינטרס ,ףסונב .םיוסמ לובג דע תוקפהמ
 םיאנקו םהלש םעטה יפלכ םייביססבוא דואמ
 תורמל ,תרדגומ אל הביסמ ךא ,ויפלכ
 לכב הזה םעטה תא םיפילחמ םה ,תואנקה
 םהש אוה דרוסבאה איש רשאכ ,ישימחו ינש
 יי

 2: ל רו
 ל ה ]ד

 םהיתודוקפ יפל תכלל בייח לכה !תיטולוסבא
 םיאתמש יטולוסבאה רנא'זה ,ןכלו .םנוצר יפלו
 ,היגטרטסא יקחשמ קפס לכ אלל אוה םהל
 ומכ םדמ תובוקע תומחלמב רבודמ םא ןיב
 םא ןיבו ,םורקסוסומ 38116 ['סז [כטת6-ב
 עגונב .5וחו6:ווע לש היתובוחר ןויקינב רבודמ
 .םקלח :הז לזמ ינבב קוליח ונשי 515 -ל
 תויה (הז לזמ תונב בורל) קחשמב םיבהואמ
 הטילש תמרל העיגמ תטלחומה םתטילשו
 ךא ,קחשמה תויומד לש תושגרה לע וליפא
 אוהו תויה קחשמה תא ואנשיש ולא תא שי
 ,ףסונב .הצוחה תושגר טולפל תויומדל רשפאמ
 תויה \681]14ע - מ הדילס הנשי הירא לזמ ינבל

 5 ב
 .ךל תייצל םהל אב םא רוחבל

 יוועת

 ןאינ'ג תירשלו בוט-ןכש לטיורל הבר הדות
 העשל ח"ש 150 תחקול איה) םילשורימ
 ןמזב עסמה לע ,המיסלו תוינקיטסימה (יצחו
 םיסופיטה לע עדימ ףוסאל ידכב הכרעש
 עונמב תוקיטסיטטסה תא בשחלו םינושה
 ,הלש 51א1-ה
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 ע .תשרה יפד תריצי תכאלמל תויתריציו בוציע לש טנמלא ףיסומש המ - דועו תורגסמ /1 3

 אל ןיב רובעל ידכ םירושיק רידגהל תלוכיה איה 1118. לש תיתימאה הלודגה ,תאז | 4
 < תלוש ןפדפדהש הז עקרב הרוק תמאבש המ ,םכלש ןפדפדב תבותכ םימשור םתא רשאכ 1 |

 ,תרשה .רתאה תא ליכמש תרשה לא רבד לש ופוסב העיגמו םלועה יבחרב םיתרש ךרדו םכלש |

 ו ו ןרע :תאמ
60 0 

 םאה ךא ,ונלוכ לש םייחהמ יתועמשמ קלח ספת טנרטניאה
 לע םתעמש חטב ?םיעלקה ירוחאמ םש הרוק המ םיעדוי תמאב םתא |

 . חמו ?םירמוא םה המ םיניבמ םתא םאה לבא ,11'ז/.-ו /ט/ש/ ומכ םיגשומ +
 . תשרה לש הירוטסיהה לע תויטנגלאב גלדנ וז הבתכב ?7?45ו 6621 יבגל
 ו לה תשרל םירושקש םייזכרמ םיגשומ לש שוריפל תורישי רובענו
 יל : .טנרטניאה

 דיקפתל םאתהב ,םיגוס רפסמל םיקלחתמה ,םלועה | עדימ תגצהל ידמל הטושפ הפש איה ( חו 1- קה זטאו ו ] 6

 לש ףסונ גוס .(\6ופס8ק6 !אגטוקה(סז וא םאק|סזסח

 םינווגמ ןכות יגוס םיליכמו ההובג רוביח תוריהמב תשרל

 םירושק םה ךא תוזכר וא םיבתנ ומכ םיפסונ םיבשחמ טנרטניאה קפס ךרד תרבוע וז השקב .םתמשרש תבותכב תרשה לא עדימ תלבקל השקב

 םיבשחמ תשר איה (צסח6 /וסס שסט) \/ עא 6 - | 0

 יבחרב םיבשחמ ינויליממ תבכרומה ,תימלועדללכ פ 4

 5 'חוקלה יבשחמ .אוה .רתויב טושפה גוסה ..םהלש = | א'הו ,שיש תוטושפ יכה תופשה תחאל תבשחנ 1/\111 "ה תפש .תונומתו ילאוטסקט 1% | :
 0 טנרטניאב השילגל הנכות םע םיישיא םיבשחמ '\ תגצה ןפוא תא תוראתמש תויגתמו (טסקט) שמתשמל גיצהל שיש עדיממ תבכרומ /

 | ; <> םימשור רשאכ ,המגודל ,('וכו ןימיל ותוא דימצהל ,טסקט שיגדהל ,המגודל) עדימה 6
 םירבוחמש םיקזח םיבשחמ -- םיתרש ארקנ םיבשחמ / 2 ,תונומת םג רידגהל רשפא 111.1 "ב .שגדומ הזה טסקטה ,םיוסמ טסקט ינפל '

 ,ןויד תוצובק ,ט'צ ירדח ,ינורטקלא ראוד ,םירתא ומכ
 יגוס םימייק .'וכו םינותנ יסיסב ,םימרוז הקיסומ/ואדיו

 ונפדעהו ,םיעלקה ירוחאמ תעצבתמש עדימה תרבעהל
 אח -ה ףד תא םכל ריזחמו םתשקיבש ףדה םש לע לכתסמ ,תושקבל הכחמ טושפש .ונלש הנטקה הבתכב הזה אשונל סחייתהל אל

 11/8, ףד הבושתכ לביקש ,םכלש ןפדפדה .וכותב תואצמנש תונומתל ףסונב ,םתשקיבש
 קב תומושרש בוציעה ה תוארוהל םאתהב ותוא גיצמו ה ל תא ב תונומת רפסמו

 [ . 5 4 2 ְי ְ : 2% /

 < ךא ,(00סתותוסח 038108 1הוסז1ג06) 0[
 62011686 :אבה שוריפה תא םיפידעמש ולאכ שי
 תרשפאמש היגולונכט איה (קזס]601 62006 1ח88ת6

 התו = כ ₪ .- שאף 0070000

- - 1 - - 

 מרא ג ומכל < =" 31 ו = א

 | הנכות לש הצרהה תואצות תא תרשהמ שקבל םכל
 תאצמנש היגולונכט איה (\סוגטס 50זשסז ?השס) 48 | "5 | םיטפירקסה בור .תונומתו טסקט ץבוק ריזחהל םוקמב ,(טפירקס) הנטק

 החתופ איהש תורמל ,0001-ל 1111[, ןיב ךרדה עצמאב == .תובכרומה תמרש רמואש המ - 76] תפשב וא 6  תפשב םיבותכ 6001 לש

 ךילהת תריצי תבייחמש ,6001-ל דוגינב .ןהיתש ירחא | 6  ןורתיה111א.. לש הטושפה ןומיסה תפש תמועל תוגרד המכ ןאכ הלוע

 ךותב טפירקס תודוקפ בלשל תרשפאמ 4.52 ,שדח ; .עדימ) ימאניד עדימ שמתשמל גיצהל רשפא תעכש הדבועה אוה 6:01 לש

 הלעפהה תובכרומ תא םצמצמש המ ,111/1[.-ה ףד | |4 | אצמנש ףסכה םוכס וא םויה לש ךיראתה ,המגודל -- תונתשהל לוכיש %
 התואב גצומ דימתש ,יטטס 11%, ףד םוקמב (םכלש קנבה ןובשחב
 וא 6< ומכ תונכת תפש ריכהל ךירצש אוה 601 לש דחא ןורסח .הרוצה

 \ = תויומכ םע דדומתהל 661 לש ישוקה אוה רתוי לודג ןורסח ךא ,61 |
 א 66001 טפירקס םיליעפמ רשאכש ןוויכמ ,תאז .תוליעפ לש תולודג |

 ₪ תא תוקנל זאו טפירקסה תא עצבל ,שדח ךילהת ליחתהל 7 תרשה /

 .021(0 טפירקס תלעפה תמועל םינומ תורשע
 תוטושפ תופשב םיבתכנ ₪5? יפד ,ףסונב
 רזוע ןבומכש המ ,1%0ק% וא 50071 ומכ

 ./\507ה יפד לש תוירלופופל

₪ 

₪ 
 -מ
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 < = תויגולונכט לכב הכימתו טנרטניאל | 6
 | = ,תונומתה יגוס לכ) םלועב עב שיש ה הידמה | - ומ

 יגוס לכ ₪ 7 - <

 לז וינכת וט טילקו ל /1 |

- 4 . ₪ = 1 - 8 = - 
 2 כה -- 141 - - ו עב 2

 םוחתל תרבוע אסאז4
 הידמיטלומה

 רתוי תושעל ילב ,טקשב טקשב
 תא א0א1/ תרבח האיצומ ,שער ידמ
 081 הלש הידמיטלומה תספוק
 ונחנא .(אוםס1ב דפתאזאב1,
 דבעמב רזענה רישכמ הנממ םילבקמ
 ,3 .תוריהמב אדמת אסא

 קסידו ןורכיז | 6418 66/2 |
 הלעפה תכרעמ ,400:8 חפנב חישק =
 אוס?זז 1. ןפדפד ,1.1אטא לש 4

 | | י(םיטרסה ץווכ יגוס לו 9
 , | = לגוסמו היזיוולטל ר רבחת מ לנימרטה =

 0 - 1 ןושראה - [

 ה .תונכת +

 ל-5

 : אל ר ו ל ןבזמכו

 6 - < חיה % זמ 0 וו 20 21 1 ודב מצד | תארקל אצי

 = / | :1 : לי , ! תא , הארנ .5 -

 / !הלאה םידוושה

 !םיפע םיעוצעצ

 ,ונחנא .םימדקתמ םויה לש םידליהש המכ וארת
 תא היהש ימלו םיקירטובורה לע ונלדג ,םינקזה
 .דובכ הברה יכה םינתונ ונייה תיבב םיירפ סומיטפוא
 םינושמ םיבור לבקמ יוצמ "ןמ ןשקא" לכ וישכע
 םהבש ןורחאהשכ ,םיווש רתוי הברה הרובחת יעצמאו
 801.0-ה ,ריוואל םמורתמ תמאבש רטפוקילהה אוה
 ינש קושל ואצי הדובע לש םייתנש ירחא .דתםא
 אוה ינשהו לייחה לע שבלתמש דחא ,ולש םימגד
 םירטמ 8 לש הבוגל סוטל לגוסמ קוסמה .יתימא קוסמ

 וברברתה םיחתפמה ,(!!) ש"מק 100 לש תוריהמב =
 שופיחב הרטשמל רזע ילככ שמשל לוכי אוהש ורמאו =

 תנשב קר קושל אצי רמגומה רצומה .םירדענ רחא

 .וישכע רבכ וילע םינוב לוחכב הרבחה לבא: |

+ 

 תודלקמו םירבכע לע
 ץיחל חשטשמ החתיפ תאטםאו/0אא5 תרבח

 חטשמה .ונלש רבכעהו תדלקמה תא ףילחיש דחוימ
 הטילש םג רשפאי ךא הליגר תדלקממ רתוי לודג
 רבחתמ חטשמה .וילע תועבצאה תזזה ידי לע ןמסב
 דובעל לגוסמו 1158 רבחמ תועצמאב בשחמל
 .שוטניקמו תונולח ו ;
 2895 ,לוז שממ אל ריחמה ה

 לכל ישעמ טלחהב לבא שש
 זכרמ אוה בשחמהש ימ 4

 ,וייח =

 ו שס .םגה ל | ש כ ע ומד ת ִת ל : . , , |

 !תדלומויל הצור ינאש ואירטס תכרעמ
 66006 "ה תא הצור ינא ..תדלומויל הנתמ יל תונקל ידכ ףסכ ףוסאל וליחתת ,ה'רבח
 .המל םכל ריבסא ינא !רחא רבד םושב קפתסא אלו ]כ-1928 \%/ תונסעס 11
 ,וידר ,פייט םג הב שי הזימצוח .רבד לכל ברוצ אוה םהמ דחא ,(:1כ ינגנ ינש שי תכרעמב
 המכו ואדיו וא הרטיגל האיצי

 .םיביבח םילוקמר

 ,ינימ תכרעמ וזש תורמל
 לע הלעתמ םילוקמרה תוכיא

 םינוקש תכרעמ אל וז .המצע
 אל רשפאמ ברוצה ..,יטוידב
 אלא םיקסיד בורצל קו
 ,קסידל תוטסק ריבעהל ם םו
 . קסידל היד ר טיל קהל |

 ירבכע םישקמ חול
 ןופלטל םישקמ חול אוה %
 ,רבכעה םוקמב בשחמל רבחתמש
 עיגמ אוה .וכרד רשקתהל הרטמב
 ןופורקימה לע םגש ךכ היינזא םע
 ןתינש יפכ .ךרוצה הרקמב רתוול רשפא
 השוחת ררועמ חולה הנומתב תוארל
 לע הציחל י"עש וליאכ ,והשמ תיללח
 תציפקל הניפסה תא טווננ םישקמה
 םצעב .םינוגנילקה םלועל רשיה ללח
 םויה בור אצמנש ימל בוט הזה רישכמה
 ירושיכ ..םינופלטב הלבמו דרשמב

 .ןוצר יאיבשמ אל חולה לש רבכעה
 .תוגהנתהב 'ג ול תנתונ התייה הרומה =

 .[/6 לש השדחה המלצמה
 16 618-1כי/ 235 -וזה המלצמה לע םכל תבתוכ ינא
 הנטק יכה תילטיגידה המלצמה איהש ללגב קר אותוכץ
 ילטיגיד םוזו 410 יטפוא םוז הל שי ,וישכעל ןוכנ םלועב
 איה ,בשחמ תאיציו ואדיול האיצי ,ןטק ךסמ ,0

 תוכיאב םלוכו ואדיו יטרסו תוליגר תונומת איצוהל תלגוסמ =
 'ג 340 לקשמב קר תילטיגיד המלצמ לכ ומכ -ידמל הבוט .

 .בוציעה אוה תומלצמה ראשמ התוא דירפמש המ .דבלב |
 ,הלש לדוגהו תוליגר תומלצמ ומכ סירתב הסוכמ השדעה |
 לש הארמ הל םינתונ ,ךסמהו םי ירותפכה ם םוקימ ₪ ל

 רבד הזו ,הנטק תיגולונכט הגספ אלו הל לינ ל נ המלצמ
 אל המלצמ תו | וקל םיננכתמשכ בושח

 1 ו
 אמא ב +1 ו" ₪ -
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 תונכות ןוכדע - +(:
 תא תקדובש הנכות תמייקש יתעמש

 תונכות לש םינוכדע לע הצילממו בשחמה

 חילצמ אל ינא לבא ,דירוהל יאדכש

 תמייקש עדוי ינא .טנרטניאב התוא אוצמל
 ,//גם608 הלעפהה תכרעמב וזכ הנוכת
 לכ רובע "תיללכ" הנכות תמייק םאה לבא

2 405 

 | ו ו
 ?םינקתה ילהנמו תונכות ינימ

 תונכות רפסמ תומייק ,ןכ

 לע םיצילממ ונאו ,ולאכ

 6את] | לש 696םטק
 ( דד דל: סת 1.ססהר)

 וז הנכותב שמתשהל ידכ
 רתאהמ התוא דירוהל ךילע
 ליעפהל זאו אחד לש

 .הירוגטקב רוחבלו התוא
 ינוכדע תוללוכ תוירוגטקה
 תחטבא לש הקידב ,הנכות
 תונכותל עגונב םיפיט ,תכרעמה

 ,םינוכדע ואצמנש רחאל .דועו

 רתאמ םתוא דירוהל רשפא

 ,(יזאת1 לש תודרוהה

 םילמס תרסה - \\ הס
 םירתויה

 ךכ ,הקיפרג םע הברה יד קסעתמ ינא

 ןומה ילש בשחמב קסידה לע ורבטצהש
 תופצל החונ ךרד שי םאה .(1608) םילמס
 = / ?םילופכה םילמסה תא קוחמלו םלוכב

 לש בצמ עונמל הרומא הלעפהה תכרעמ
 לוכי טלחהב הזה בצמה לבא ,םילופכ םילמס

 הנכות ריכמ ינא ,הרקמב ירמגל .תורקל

 - ךלש הייעבב קוידב תלפטמש הנטק
 תבותכב התוא דרוה

 ח1כ://שע שא .8%1816ט 1111165.60ר/

 ,קזס התו .ק65 ?5ץ7816ת1-1600-061

 הברה יד ליכמ הזה רתאה ,בגא
 ,תכרעמה יוקינל) תוישומיש רזע-תונכות
 ,םיצבק שופיחל ,םיצבק לע הנגהל
 .(דועו םילודג םיצבק רוביח/לוציפל

 6ופ יצבק - חס
 קסידב םוקמ תצק תונפל יתיסינש ןמזב
 יד םימייקש בל יתמש ,ילש סומעה
 ינימ לכב ,610 תמויס םע םיצבק הברה
 םיכייש המל לואשל יתיצר .תומוקמ
 םתוא קוחמל רשפא םאהו וללה םיצבקה
 ?ששח אלל

 לש הרזעה תכרעמל םירושק 011 יצבק
 םעפ לכב שדחמ םירצונ םהו ,\/ות6סש

 ןורקעב .הרזעה תורשפאב שמתשמ התאש

 ץילממ יתייה לבא ,םתוא קוחמל רשפא
 תצק םתוא ריאשהל תוחפל וא ,םתוא תובגל

 לכהש חוטב היהתש דע - רוזחימה חפב ןמז

 .ליגרכ דבוע

 תועדוה יוביג - ינורטקלא ראוד
 ישנאו תועדוהה תא תובגל הצור ינא
 (200100%א ₪/א0ץ658-ב םירומשש רשקה

 תושעל רשפא ךיא - רוטילקתל ילש
 ?תאז

 00100%-ל סנכיהל ךילע ,תישאר

 .תווס/םאקסה תורשפאב רוחבלו אט

 וז הלועפמ האצותכ םירצונש םיצבקה תא

 לוכי התא (רשקה ישנאו תועדוה אוציי)
 רזחשל הצרת רשאכ .רוטילקתל בורצל
 שמתשה ,ךלש רשקה ישנאו תועדוהה תא

 ץבוקה אוביי םא .=וופ/1תוקסז תורשפאב
 קיתעהל הסנ ,תויעב ךל השוע רוטילקתהמ
 תא דירוהל ,קסידל םיצבקה תא םדוק
 -ב בוש שמתשהל זאו 8686 (כם1ץ ןייפאמה

 !החלצהב .116/1תוקסה

 ?תונומתה וחלענ ןאל - טנרטניא
 בשחמהמ .466:צ6%א תא יתרסה תועטב

 שולגל חילצמ אל ינא זאמו ,ילש

 !ה(6חת60 םע) םעפ ומכ טנרטניאב

 תויהל הרומאש םוקמ לכב - (₪אק10ז6ע
 לע ץוחלל ילעו ,הבית העיפומ הנומת
 גצה" תורשפאב רוחבלו ינמיה רותפכה

 ינא .הנומתה תא תוארל ידכ "הנומת

 לבא ,466/צ6%-ל רושק הזש חוטב אל
 יתישעש רכוז ינאש ןורחאה יונישה הז

 .בשחמל
 -ל הרושק וזה הייעבה םא רורב אל

 ןושארה :תונורתפ ינש הסננ ןכלו ,\66א
 טירפת תא חותפל ,15 תא חותפל אוה

 תינושלה תחתו טנרטניא תויורשפא /םילכ

 .תונומת גצה תורשפאה תא ןמס םדקתמ

 /תורדגה/לחתה לע ץחל ,רזוע אל הז םא

 םינוכדעה לכ תא ןקתהו ,יגמ(10 85 6
 בוש רוזח ,ןכמ רחאל .םייטירקכ םירדגומש
 תא שדחמ ןיקתהל הסנו ,הזה ךילהה לע
6% 

 קפידה טומריפ - \(וח5\00
 םיסוריו ינימ לכ לע יתעמש הנורחאל

 ,בשחמל םיכיפה-יתלב םיקזנל םימרוגש
 ,תישאר - םירבד ינש לואשל יתיצר ןכלו
 ילש בשחמה לע רומשל לוכי ינא דציכ
 יאדכ םיצבק הזיא ,תינש .םיסוריומ יקנ
 בשחמל קזנ םרגייש הרקמל תובגל יל
 .(!קסידה לכ תא תובגל הצור אל ינא)

 בשחמה לע רומשי ןכדועמ סוריוזיטנא
 .תודחוימ תויעב אלל ,םיסוריומ יקנ ךלש
 רקיעב םיאצמנ תובגל יאדכש םיצבקה
 ךא גטסו687ו ,א[ץ [כססטתוסתז תויקיתב

 תרציש עדימ יצבק תובגל ךילע ףסונב
 קחשמ תורימש ,8%60:1, יצבק ,םיכמסמ)
 התא) םינקתה ילהנמ לש םיצבקו ('וכו
 םיצבקה תא שפחל וא ,םתוא תובגל לוכי
 ,(טנרטניאב רתויב םינכדועמה

 םיעבצב הטפדה - \/וחסו5

 םירזומ

 ינפל דע בוט שממ הדבע ילש תספדמה
 סיפדהל הסנמ ינאש םיפד ,זאמ .עובשכ

 ,םירזומ םיעבצב םיאצוי טנרטניאהמ
 םאה .ךסמה לע םיגצומש ולא אל שממ
 ?תספדמל ?טנרטניאל רושק הז

 תונקל ךירצ התאש יל הארנ ךלש רואיתהמ
 שמתשהל הסנ .תספדמל םישדח םיעבצ
 ךלש תספדמה לש תורדגה/הקידב תנכותב
 הראשנש עבצה תומכ תא קודבל ידכ
 לא הנפ ,דבוע אל הז םג םא .וידה תוינסחמב
 .תספדמה תא תינק הב הרבחה לש הכימתה

 וה? יצבק - \(וווטסוש'5
 תמויס םע םיצבק הברה יד יתאצמ

 םהש עדוי ינאו ,ילש בשחמב
 חילצמ אל ינא לבא ,תונומת לש םיצבק
 םיצבק תחתופ הנכות הזיא .םתוא חותפל
 ?(וזכ תישפוח הנכות תמייק םאהו) ולאכ

 ,הנומת יצבק ןכא םה 8\[ק יצבק
 [תוהפותפ"ו אק1סז6ז, 15 ק3גוחז תונכותהו
 תורומא (הלעפהה תכרעמ םע תועיגמש)
 םג לוכי התא .תויעב ילב ןתוא חותפל
 הייפצל דחוימב תדעוימש הנכות דירוהל
 תבותכב 118ח ,המגודל) תונומתב

 רק :/ אא וא 11 החן .6ס ה

 ,(6ת 5118 הזר

 דוצסט(\|| תנכות :ועדוחה תצלמה
 ךטע68% 1 )1 הביבחה הנכותה תא םיריכמ
 תויובח תורדגה ינימ לכ תונשל תרשפאמש
 תמאב איה \/וחסוא? 16881 לש
 הנכות תמייקש רבתסמ לבא ,הדמחנ הנכות
 -מ דירוהל רשפאש 7\א68%א/\1 םשב המוד
 תומייק אלש תויורשפא ןומה םע ,%ז
 !ונהיתו וסנ ,ד/68א()]זב

 ,לפנ בשחמה ,היעבב םתלקתנ םא
 תולוק השוע ררוואמה ,הלוע אל רוטילקתה

 ,ז/1260רסזח411.ססתנ - לותח לש

 ל



5 
 לע וצחל ,קחשמה תוריהמ תא ץיאהל ידכ
 ,(טח8פקס60טק הלימה תא ודלקהו 2 שקמ
 םיילגר גוז ,האיגש אלל סנכוה דוקה םא
 ,ךסמה לש הנותחת-תילאמשה הניפב עיפוי
 לע וצחל ,הליגר קחשמ תוריהמל רוזחל ידכ
 .ק שקמ
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 7065 א 510: 0
 קחשמ רובע םיטי'צ ונמסריפ רבעש שדוחב
 .םישדח םיטי'צ רפסמ ונלביק רבכו ,הז
 לע וצחל ,םיטי'צה בצמ תא רשפאל ידכ
 ליעפהל םילוכי םתא תעכ .(6וז1++6
 דילקהל שיש בל ומיש) םיאבה םיטי'צה תא
 ןוויכמ ,ןיוצמש יפכ תונטקו תולודג תויתוא
 ;(( 2486 560811146 םה םידוקהש

 תיחכונה המישמב ןוחצינ - אתו 8

 ץ א
 7% ו ו, ספ וש ד ו זז" של ₪ ו \

 ו ,0000ז תפסוה - 126]ו8מ דץ

 -מ תוחפ םכל שי םא הכלממה רצואל

00 . 

 הרימש ילדגמ - סואצות6 30 גויסו

 םהב שי רשאכ) םיביוא לע תורפ םירוי

 .(הביבסב םיביוא שיו םירמוש

 לע וצחל - וז15]608 (?0תו 11636ה

 תוריל ידכ רבכעה לש ילאמשה רותפכה

 .םיימשהמ שא ירודכ

 הניבגה ירצוי תא ףילחמ - 16686 1

 תוארל ידכ ריעב הבלחמ םיכירצ םתא -

 .טקפאה תא

) | 6 
 רחאל .6 שקמ לע וצחל ,קחשמה ךלהמב

 ודלקהו 840680806 שקמ לע וצחל ,ןכמ

 ;םיאבה םידוקהמ דחא

 דנוווזאחש 
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 . . ₪ ו . | /

 % / שו 1 : , | \\ ּ.
 ה " . /

 | 6 וי

 ו 4 . 2 2
 כ =.

₪ ) 

 ש 1.-2"

 יחכונה בלשב ןוחצינ - ואזא
 השיג - אםק1.הגצ ה[, 5

 תומישמה לכל
 אזצ 1 אצ1.0א 15 1607 - 0

 תוירלופופ 100%-ו תודוקנ

 שקמ תא וקזחה ,םיטי'צה תא ליעפהל ידכ
 דחא ודלקהו ,קחשמה ךלהמב ץוחל ₪11
 :םיאבה םידוקהמ
 םורטקפס טקפא - 27
 .קחשמה תצאה - זק

 -ה שקמ תא וקזחה ,קחשמה תא ץיאהל ידכ

 ידכ > שקמה לע וצחלו ץוחל ינמיה 51

 ידכ < שקמה לע וא קחשמה תא ץיאהל

 רוזחל ידכ 1. לע וצחל .קחשמה תא טאהל

 .קחשמה לש הליגרה תוריהמל

|41 21 

 םיביוא גורהל ידכ 41( לע וצחל - 85 ןיב רבעמ - 550022806[
 סנפ םע | וצחלו ,יובכ זאטתו 1,06%7הש ואדו .תומלצמ
 םיזמר תרתסה /תגצה - 0 ידכ םירפסמה ישקמב 6 וא 7 שקמ לע
 תרתסה/תגצה - ואגו תוע 0651 .תומלצמ ןיב רובעל

 םירצק םיכורדת
 שדח קשנ - כס סחתהמ

 קחשמהמ האיצי -

 6 יש
- 2 

 ,םיטי'צה לש הלוסנוקה תא ליעפהל ידכ
 ןכמ רחאל .קחשמה ךלהמב ואף! ודלקה
 תא ליעפהל ידכ םיאבה םידוקה תא וסנכה
 :םיאתמה טי'צה
 יחכונה בלשב ןוחצינ - \אוח!
 תחא הקדב ןמזה םודיק - 12 שקמ

0 
 \(טזחז60 0600 סז |

 לע וצחל ,םיטי'צה טירפת תא ליעפהל ידכ
 ץוחל ותוא וקזחה , ילאמשה 7"1)5ה שקמ
 וסנכה ,םיטי'צה טירפתב .=11 לע וצחלו
 ינמיה רותפכה תא קזחה ,תמסוקכ וקחש טי'צה תא לבקל ידכ םיאבה םידוקה תא
 ,/ שקמה לע וצחלו ץוחל רבכעה לש ;םיאתמה

 לע בוש וצחלו רבכעה רותפכ תא וררחש
 לש הטמהמ תאצויש ןרקה תעכ ,צ שקמה
 בוש וצחלתש דע וא) דעל לעפת תמסוקה
 .(רבכעה לש ינמיה רותפכה לע

 םיגולאידה תגצה - 1106] 6310
 ןוחצינה יאנת תרתסה/תגצה - 6קוזגקמ
 יחכונה בלשב ןוחצינ - ס!וחו
 תשומחת תפסות - ןגסאג]
 םיטקיבואה לכ תגצה - 5חסש וס ||
 תומלעיה לוטיב/תלעפה - [101!סוש תות
 ןמזה תאפקה - ות

 תא םיאצומ התא וב םוקמב ,ןומיאה בלשב
 גגמ .בכרה גג לע וצפק ,םיפלצה הבור
 ,םשמ .ריקל דומצש ףדמה לא וצפק ,בכרה
 תומוק שולש וספט .םוריחה תוגרדמל וצפק
 סנכיהל ידכ תיכוכזה ןולח תא ררבשו הלעמ
 ,ידוס רדחל

 תא ולעפה ,םיטי'צה תא ליעפהל ידכ



 ,46/6]סקסז- הדוקפה תפסותב קחשמה

 ףיסוהלו ךרד רוציק רוציל םילוכי םתא)
 ליעפהל וא ,םש תאזה הרושה תא
 זאו הלעפה /לחתה ךרד קחשמה תא
 (?:\לזספזגתו-ל המוד והשמ םושרל
 ו165\ש[הא 23 תא 6

-16/610061), 

 םתא .ת12 שקמ לע וצחל ,ןכמ רחאל
 לש המישר תוארל ידכ 6!כ םושרל םילוכי
 םישקמב שמתשהל םילוכי םתאו ,םיטי'צה
 .לולגל ידכ ק8ז]ס"ו 50

 :םיטי'צהמ קלח רואית ןלהל
 "לא" בצמ - 6
 יילא" בצמ לוטיב - תוסז]
 םיקשנה לכ - ]5
 תיפוסניא תשומחת - 6ז1ח11ח1168תותר0

 תוריק ךרד רבעמ - םסס|וק

 תוריק ךרד רבעמ לוטיב - חס! 1
 31161 ד"זתו6 יבצמ רתוי - 0[06ט6[1זזו 6

 עספטפ בצמ -

 היינשל םימיירפה בצק תגצה - 8

 ווטוז 1/6: 106 5
 66ש- הדוקפה תפסותב קחשמה תא ולעפה
 טי'צב תוטרופמ תוארוה האר) 608016-
 שקמה לע וצחל ,קחשמה ךלהמב .(םדוקה
 םושרו הדוקפה תרוש תא גיצהל ידכ -

 בצמ תא רשפאל ידכ 5צ 6688 1
 ידכ םיאבה םידוקהמ דחא וסנכה .םיטי'צה
 ;םיאתמה טי'צה תא לבקל
 "לא" בצמ - 6
 תוריק ךרד רבעמ - חסס]וק
 תורטמ ןיא - 1

 תרירב) היצטיוורגה יוניש - 5 םזפצווץ א

 (800 * לדחמה
 תרירב) הציפק קחרמ - 5 679466[3006 %

 (10 7" לדחמה
 יכה - 1) ישוק תמר יוניש - 5111 3
 (לק
 (הפמ םש - %) בלש תריחב - ג א

 :תופמה תומש ןלהל
 ,0ג 680811, 0ַה 0

,08 680812, 08 3 
,08 6168107, 208 1 
,08 828102, 0 3 

 ,08 878104, כה 5

 ,םג 828706, 08 תוהו[
 ,08 סטוס, 08 קסו/סז]
 08 ןכסט/672, 08 1
 ,ס8 5600011172, 08 1061
 ,םג 1616קס0112, 08 1
 ,ג (תגו2, 08 (זגו3, 08 אס
 ,סג א6ת2, 08 א6ת3, 08 4
 ,08 א6ת5, 08 א6ח6, 28 1

38 08 ,9103 08 ,8102 08, 

4 0 ,81030 08, 
5 03 ,87048 08, 
 .ם03) 4

 ובג ,םיירפכה תומש תא תונשל ידכ
 תייקיתב אצמנש תגחוספ.(א( ץבוקה תא

 תא ונשו ותוא וכרע ןכמ רחאלו ,קחשמה
 רפסמ ,תאז םע .ךנוצרכ םיירפכה תומש
 ההז תויהל ךירצ תומש תוליכמש תורושה
 .ץבוקה תליחתב עיפומש רפסמל

> << 
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 ידכ 41.1+2 וא 41.1+1 לע ץחל
 לבקל ידכ .קחשמב ןמזה תא ץיאהל/טאהל
 זה דיל והשמ ונב ,שדח בלשב םיירפכ רתוי
 ונב ףסונבו ,בלשה ףוסב עיפומש \/סז6א
 רפכב דחא - '1616קסז+ 1178616 ינש
 לא וסנכי םיירפכה .\/סז16א"ה דיל דחאו
 רשי ואציו 1616קסז1 !/1178616"ה ךות
 .אבה בלשב

 05 /752-ל םיי'צ

 א
 םכילע ,םיאבה םיטי'צה תא ליעפהל ידכ
 תועיפומ וב ךסמב קחשמה רקב לע ץוחלל
 םירותפכה .קחשל תודמועש תוצובקה יתש
 ,שלושמה ,עובירה םה שומיש השענ םהב
 ץוחלל שי .(הזה רדסה יפל) סקיאהו לוגיעה
 עיפומש םימעפה רפסמכ םירותפכה לע
 דחאל [כ-0ג0"ה תא זיזהל זאו ,טי'צב
 ,ךירצש ומכ סנכוה דוקה םא .םינוויכה
 .ילוק טקפא עמשויו טי'צה םש עיפוי
 שי ,1-2-3-4 דוקה בותכ םא ,המגודל

 םיימעפ ,עובירה לע תחא םעפ ץוחלל
 לוגיעה לע םימעפ שולש ,שלושמה לע
 ילאמשה רפסמה) סקיאה לע םימעפ עבראו
 לע ץוחלל שיש םימעפה רפסמ דימת אוה
 .(האלה ךכו ,עובירה

 ו

[ 

פזהזוסח ₪
| וב 

 ַ: לכ . 6 

 4 ו ִּי ה"
| / 2 ! 

 :םידוקה תמישר
 יפוסניא וברוט - 2-0

 וברוט ןיא - 3
 תועבטה"הגמ - 0

 תועבטה ןיא - 2
 (1847160168%618 רתוי - 2

 (18160168%6ז18 תוחפ - 2

 (38160768%678 ןיא - 2

 "1-1-0-1 - 5קורהחפזוחו6 106 "116 5תסשש
 1-0-0-1 - 5טתותו6זזותו6ש 106 6

 "פהסש

 "1-2-0-1 - :וזז166 106 "1116 50

 483 רודכ - 0

 ףוח רודכ - 2
 5/4 לש לודג רודכ - 0
 הפורת רודכ - 33

 אטתא רודכ - 0

 לגרודכ - 0
 ףערודכ - 4

 \/זצ 8 ג רודכ - 0

 םיימשר םידגב - 1
 םוי"םוי ידגב - 0
 תוצצופתמ תועבט - 20

 רתוי ריהמ ןטפק - 3-0-2-]
 קוחרמ רתוי תושק תוקירז - 0

 םינקחשה תומש - 23
 םירזוח םירודיש ןיא - 1-2-1-]
 (11ז)ס) לע תגוצת ןיא - 2
 םיטי'צ ןיא - 1-1-1-]

 \(סז|('5 1
 70[ו66 5

 :םירותפכה לע וצחל ,החיתפה ךסמב
 ,עוביר ,לוגיע ,1.1, 81 ,הנימי ,הלאמש
 ,ךירצש ומכ סנכוה דוקה םא ..2
 םילוכי םתא תעכ .ילוק טקפא עמשוי
 1166 9110]"ב םיקשנה לכב שמתשהל
 .סונובה יצפח לכבו 6

 ו ו
 וצחל ,קז88 531 םושר וב ךסמב
 ,(םיימעפ) הלעמל ,לוגיע :םירותפכה לע
 ,הלאמש ,הנימי ,הלאמש ,(םיימעפ) הטמל
 ועיפוי ,ךירצש ומכ סנכוה דוקה םא .הנימי
 ןוילעה קלחב "50008 /1816ת 1!ק" םילימה
 םסחטפ" תורשפאה עיפותו ךסמה לש
 קחשמ בצמ .ישארה טירפתב "1910 זק
 .הריז לכב תומד לכ םע קחשל רשפאמ הז
 קחשמה יבצמ תא םייסל רשפא ,ןיפוליחל
 .(תהתוקוסה"| (2ה6!81ת801, 26160007

 [|6עסה \
 יקחשממ דחא אוה \/ותתותש ם16ט6ח ץ

 ,הנורחאל ואציש רתויב םיבוטה לגרודכה
 הדיחיה הייעבה .םלוכמ בוטה אל םא
 ךתוא בייחמ אוהש איה הזה קחשמה םִע
 דוגינב ,לוג לכ גישהל ידכ השק דובעל
 ,ךכיפל .םירחא םיבר לגרודכ יקחשמל
 תויללכ תוצע רפסמ םכרובע ונפסא

.₪ / | . 2 . 5 

 :םכלש קחשמה תמר תא םיאלפ ורפשיש
 לכ .בר ןמז רודכב וקיזחת לא :1 הצע
 ןקחשה תא רוגסל תוסנמ קחשמב תוצובקה
 דוביאל םרוג ללכ ךרדבש המ ,רודכה םִע
 ,רודכה תא םירסומ ?םישוע המ .רודכה
 םתא םירסומ םתא רשאכ ,בגא .ןבומכ
 תא רסמש ןקחשהש םיחוטב תויהל םילוכי
 םילוכי םתאש ךכ ,ץורל ךישממ רודכה

 .(ספ"לבד) רודכה תא הרזחב ול רוסמל
 בור .שרגמה ידיצב ושמתשה :2 הצע
 עצמאב קזח תוקחשמ קחשמה לש תוצובקה
 .תאזה הדבועה תא לצנל םכילעו ,שרגמה
 ידכ שרגמה עצמאב טעמ רסמתהל וסנ
 ורוסמ זאו בשחמ ינקחש םשל ךושמל
 וחילצת םא .המידק וצורו םידדצה דחאל
 תוסנל םילוכי-םתא רעשה רוזאל עיגהל
 (הברהב ףידע) וא םכמצעב עיקבהל
 םיעיגמש םכלש הצובקהמ םינקחשל רוסמל
 .רוחאמ
 .םכלש םינקחשה תא ורכה :3 הצע
 הברה יד ליכמ \/וחתוהפ 16ש6ח \
 שמתשהל םכילעו ,םיעודי םינקחש
 תא שי ןקחש לכל .םהלש תונורתיב
 ריכהל םכל יאדכו ,ולש ןטקה ןורתיה
 ש6ק8ז7ל ,המגודל ,וב שמתשהלו ותוא
 אוהו הרידא הטיעב שי דנלוהמ 5
 עיקבהל םילוכיש םידיחיה םינקחשה דחא
 המגוד .קוחר חווטמ
 0060 ?תפסונ

 ןקחש אוה (6%₪
 ,הלועמ הנגה
 אצמנ אוה רשאכו
 - ולש קזחה דצב
 רובעל דואמ השק
 ,ותוא
 תוטיעבה תא בטיה ונמזת :4 הצע
 ,רודכב םיטעוב םתא רשאכ .םכלש
 לככ .ץוחל רותפכהש ןמזל תובישח שי
 הטיעבה ךכ - רתוי בר ןמז ץוחל רותפכהש
 תא םכל םירסומ רשאכ .רתוי הקזח היהת
 רודכה תא ושגפת לא ,הטיעבל רודכה
 הטיעבהש וא ,ץוחל הטיעבה רותפכשכ
 הלק הציחל .םידהואה עיצי לא עיגת םכלש
 = == .יהז גוסמ תוטיעבל טלחהב הקיפסמ
 .וברוטהמ עבצאה תא ודירות :5 הצע
 ךא ,ידמל ישומיש אוה וברוטה רותפכ
 רשאכ .וב שמתשהל יתמ תעדל םכילע
 טלחהב ,תצרפתמ הפקתה לש עצמאב םתא
 ,תוישפוחב הז רותפכב שמתשהל ץלמומ
 שי - הנגהב וא הליגר הפקתהב ךא
 - הנגה תקינכט .רתוי תובוט תוקינכט
 ףקות ןקחש ירחא הרוחאמ ףודרל םוקמב
 וינפל אצמנש ןקחשל ורבע ,וברוטה תרזעב
 תא ףוטחל רתוי םיבוט םייוכיס םכל שי -
 רשאכ - הפקתה תקינכט .המידקמ רודכה
 תא ובזע ,בירי ןקחש לומ םיעיגמ םתא
 ועצב וא ןוויכ ופילחה זאו עגרל וברוטה
 .הנגהה ןקחש תא רובעל ידכ ליגרת
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 050308 ט"קמ

 ]ו
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 דא ד ה יי /

 = 66 סט" 7 ₪ "ול ו
 ₪ ' : = ו

 2 1 ה . 1 .

 058902 ט"קמ

 יו 0%

0 
 הו

 | (כ 842 ימעפ בר .ברוצ -

 ול

 049244 "קמ

 וח(6] 6ח(וטחו 4 1.5602 דבע

 | .וחוט| 845 (400 אוק) 10 םא חול

 128 8 | ימינפ ןורכיז 5-8 |

 061066 2אוא 32008 + ד ס| ךסמ סיטרכ 6 כל חיש 27%.

 2008 חישק קסיד ה ו 058914 ט"קמ

 62 60 ןנוכ ₪.
 יתוכיא 17"

 ו 4

506 \2 

 697 (ס/ט)

 | 6סזקטזג הסה ןח 6 חו

 ןמוזמ ריחמ
 .טקס גת6 הטהרה ₪ בז 651566 (ז306ת13 765 0[ 6

/ 
 הלעפה תכרעמ |

 ו =[ םייחה לכל תוירחא

 6 |"ש | לטניא ידבעס םע

 וו 5 .

 .דבלב בשחמה תשיכר תעבו ₪026 בשחמ ישכורל םניה הז דומעב םירצומה יריחח*


